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 יקחו ררוד וז
 העודי םיקחשמ תרבח
 ,רלוד ןוילימ לע הרמיה
 וחילצת אל סתאש

 קחשמה תא רומגל
 סיטרפ .םהלש שדחה
 .4 דומעב סיקייודמ

 =[ ו'זשב ץ'ג' ארטרואה
 = -- ן] הליחתה ודנטנינ ,ףוס ףוס |
 ל : .64-ארטלואה תא ססרפל
 ל = 0 .14 דומעב הבתכ

 - .תכורעת 1 הלענ]
 הן.( ונוצ+
 | תכורעתמ םינושאר םסיחוייד
 | הכושההו הלודגה םיבשחמה
 : ל- ץ- .הפוריא לש רתויב
 -. 47 ימעב 0 הבתכ

 .טנרטניאל יונמ לש יתימאה ריחמה תא וליגו חטשל ואצי קירפ יבתכ

 תש " ת ינק תננס
 סיעדוי םתא םאה !העש לכ םכל הלוע המכ
 סדומ סאה !ןופלטה ןובשח תא ןוכנ בשחל
 סכל ךסוחו השילגה תא ץיאמ תמאב ריהמ
 !ספה בחור לש ותובישח המו והמ !ףסכ
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 ,תשרב סכל סיגווא סי וורטקלא םיסיינ
 ./6-ייהעיגש תיומייוסמ םירתא = ףסכת) ינ!רטקלאה ןוינקה !םכפסכ תא נל רש רסויפמוק לש שדח תוריש 6- לוזגל ידכ עדי רסוחו תומנימת סילצנמ
 יאשונב תשרה לע םירוסיא תוליטמ תונידמ .8 ימעב - ילאוטריוה

 .דועו .הקיטילופ ,תד

 ווג | זיענוח השלג |
 (\ טקייורפ - רעונל טנרטניא | . ג מיגוו שולגלו יונמה 1
 תרגח לש דחוימו שדח : עינוי בב ₪
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 וה אוז
 ודח המ ררבל ךלש ו

 חוירחסמ תויוחתפתה ר 0 8 ןחא תבקוצה תשר - אוא5 םצ רשקתת ?קטע-"הה םדו

 רבחתה זא ,ענרטניאב תולבל םיברד 100ו דוע שי
 .ריעז ריחמב רידא יוליבל אצו ןדיווטנ תועצמאב

?הז תא ם'שוע ךיא
 טנרטניאל םירבחתמ 

 לארשיב הליבומה ענרטניאה תרבח .ץ'זיווע] ךרד

 !מזב עיגהל ךרטצת אל ןאב :תולבל םיאצויו -

 דותב תובחל וא .טדסה תא 0309ל אל יִדְר

 'תמ ךתושדל דמוע ונלש טנרטניאה םיִחיטְרְרְל

 ךנמזבו הינשה ל הינש לבב .ךל קשחתיש

 'שפוחה

 ( ?גניפוש יוליבל תאצל הצור

 ( | .ונלש ינורטקלאה ןוינקב לייטו .ועושוא-ל דבחתה !היעב ןיא

 | ו ו ט ] .הממיב תועש 24 חותפ ןוינקה - ךילע ןטק הז םג - ?הלילב וכ רבב

 [ / "ו םכוככ אוה וננש םנרטניאה ם תיקלעיאב תויווח ףילחהל ךל אב

 | ויחותיק
| 

 23 \קךז ראוד - 6-11 תורישל רבחתה !לדפת ,-3-+ה3 7
 ₪ ו 2 | ולועה יבחדב טנרטניאה "ונמ לב םצ ךתוא רשקמי |

 == .ךורועל .טנרטניאב לארועיב הליבומה הדבחה רוצו תונומת ייל .ךתורועל וז .לארונויד | צו תונומת ,םיצבק .תועדוה ןעמנל ר'ב . ) םלוצה יבחר | הל לבכות ותועצמאב

 הז םויה הז ןמזה הז ?ךתוא רצוצ רמ ב וישבצמ רבב ף''בל ליחתהל רשפא םא 5
 |, וקה לש ינשה דצבר ףיבחמ ונחנא ,04-8550330 - רשקתה !צגרה



 ועירכ

 ןרוטאסל

 ומשב עודיה ,שירכה

 6 יזעולה

 תטלק איה

 "ה ומכ תלעופ איה .ןרוטאסל םיטיצ

 לצא הדלונ השעמלו 65 אז

 תרזעב .ג('דז10א א5ק] \צ הרחתמה
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 .םינוש םידוק סינכהל ןתינ ,שירכה
 תולקב קחשמה תא חצנל םירשפאמה
 .תועסח ,תשומחת ףוסניא :ומכ
 תרשפאמ תטלקה | .דועו תואירב
 האב תטלקה .קחשמ יבצמ תרימש
 | .ח"ש 180 ,ל"וחב ריחמה טנרטניאב 510 תרבח לש רתאב אוצמל היהי ןתינ םיפסונ םיישדח םיקחשמל םידוק .ןרוטאסל םינוש םיקחשמ םירשעל םידוק תרבוח םע

 קיפסמ אל םיקירפ םתאש ,הברעתהו ןחלושה לע רלוד ןוילומ ה

 אל ,הלילע שי וב הרבחה לש שדח קחשמ והז .דיא וש ל
 הטושפ הרי

 א ויריס תרבח
 1 א רוספורפ ה תמולעת תא רותפ"ש ןושארה טנדוטסהש ,רמאג ולוט האב . רו

 יטנדוטס םתואמ דחא ,םלועה יבחרב םיקירפ יפלא ומכ התא .רלוד ןוילימב

 .המולעתה תא רותפל הסנמו םיז --

 פעל םיבכוכ ןיב עסמ היזיוולטה תרדיסמ ,לרפ ירט לש ו 9 --

 ותל אצ' קחשמה ילירפאב דחא לש החיתמב רבודמ אל .רלוד ןוילימה ידייצ ו .

 ונחל ןורתיפה תא חלשיש ,ןושארה רתופה ,תמאב .קוידב 1218 העשב ,22.3.96.ב ל"וח

 :ףסונ יטירק עדימל ,טנרטניאב תבותכה !רלוד ןוילימב הכזו שו

 וקול ו החלצהב |

 לא טנכנה ,פ

| 

 ולח הנרחאל .ריחמה תא בטיה וקדבתש יאדכ ,שדח קחשמ ףוסמ שוכרל םיננכתמ םתא םא
 אטגודל ימוקמה קושב םג יוטיב לבקל תובייח ןהו ל"וחב תויתועמשמ דואמ ריחמ תודירי
 וטילחה הארנכ יראטא ,םנמוא .דבלב רלוד 99-ב םויכ רכמנ יראטא לש טיב-64 ראוגיה
 סקוטמ םירשעמ תוחפל ונהי ראוגיה ילעב ,לכה תורמל ךא ,יתרקויה ראוגיהמ רענתהל
 .ידמ רתוי שקבל רשפא יא רישכמל רלוד 99 ליבשב לבא ,הברה אל .םישדח
 טינ תוכמנ רישכמה לש ראטסדלוגה תסריג .3כ0 איה םיריחמ הדירומש תפסונ הרחתמ
 יש סו קחשמ תוידי יתש םג םילבקמ הזה ריחמב !רלוד 200-מ תוחפב ,תירבה-תוצראב
 ?יסנול הטילחה ראטסדלוגש ,תעדל בושח !א"פיפ לש לגרודכהו 84068 וש \\ פט :םיקחשמ
 יהרבחה לש תויראשב קר רבודמו 300-ה לש ורוצי תא
 וננ הגסב .רלוד 300 תרומת םירכמנו תיסחי םירקי ןיידע ןשייטסיילפהו ןרוטאסה
 ליתיב .קושל אצי 64-ארטלואה רשאכ ,יתועמשמ ןפואב דרי ריחמהש ,וזירכה
 יילנ רבכ רכמנש ,ןשייטסיילפה לש תימלועה החלצההמ גואדל ךירצ ןרוטאסה
 יזרוטאסל דבלב ףלא 400 תמועל םיפוסמ ןוילימל

 רישכמל .המוד דואמ רישכ לש תישילש הסריגב רבכ רבודמ 0 - -ואינה לש השדח הסריגב רבודמ השעמ סא ואינ ,שדח ףוסמ לע 7 ,ואיג-ואינה לש תינרציה | ,5%% תרבח
| 

 מינפ ןורכיז -בו הלופכ תוריהמב רוטילק ןנוכ :וימדוק לש | םיטלוב 0 ינש שי
 ל

 .רישכמה לש תינוציחה הרוצב אוה ,יתוהמ אל לבא ,ףס : | הסונ יוניש ''
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 קרה דקה הדומה ו יקב
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 ואדיוב םג 55
 םהיריתמש ,הנבמ ינוס תרבה
 םיוהמ םיקחשמה לש םיהובגה
 קא( קדוסא 5צ5ז[או% תרבח ףרצל הטילחה הרבחה ןכל .היעב

 לש המגדה יקחשמ 9 ובו רוטי לקת תוידיל זורחה הל שיש "

 רוטילקתה תא .ןשייטסיילפל הרבחה ןהילע רזאל יכוומס קזושמה

 וסנ לבא ,תויונחב שוכרלר שפא יא ןשייחה .ביבחו זטק זשייח תבוטל
, - = | 5 ּ , 

 וגישת םש ,טנרטניאב ינוס לש רתאב םגרתמו ונפוג תועונת תא טלוק
 .רלוד 9.45 תרומת ותוא

 110: ווא .ףסת8 טסה
 :רוטילקתה לעש םיקחשמה
 ךדטזפךמכ אוטזה]. טוט

 שו \א1תכהו [

 ג 3 גוצא אצוסאד ג[ אסאופהז
 +: סטדמו(דוסא סתחפו. את[
 סקאד זו +

 םאתהב תונוש תודוקפל ןתוא

 ןיע שי ןשייחל .שארמ תונכתל
 תועונת ההזמו ונפוג תא האורש
 עדוי רישכמה .דועו תונוש םיידי
 320-כ םהש ,רלוד 99 תרומת .ולש היארה חווטמ םיאצוי ונא רשאכ .ונתוא ריהזהל
 |ב - םיבשחמ ללוכ ,םייק קחשמ ףוסמ לכל ,20%א ארקנש ,רישכמה תא רבחל ןתינ ,ח"ש

 .64-ארטלואהו א12-ה ומכ םיינדיתע םיפוסמ םגו םיישיא

 הלוז תואיצמ

 .בזכאל אל םיכישממ קירפ לש תורוקמה
 תידי :ףסונ ימלוע פוקס לש הפישח ,םעפה
 איה םא .גכס לש א-ה לש קחשמה

 .םכתיא םיכסנ טלחהב ,64-ארטלואה לש תידיה תא םכל הריכזמ

 זה לע םכל ונרפיס םישדוח המכ ינפל קר -
 הברמל ,לבא .ודנטנינ לש \זחדו גן הס0צ א

 .רקיו לברוסמ ,דבכ רישכמב רבודמ רעצה [
 105% םשב הרבח העיגמ וישכע ,הנהו ₪

 טושפ ,המוד רצומ םע ₪1 דא

 ומכ שארה לע בשוי רישכמה .דחוימב לוזו

 סנפ םוקמב ,לבא .םחפ"ירוכ לש סנפ

 תא הנפמש עורז ול שי ,המידק ריאמש

 :ףאה לומ ךרעב ,םייניעה לומל ןטקה ךסמה

 הנומתב אלו דבלב דחא ךסמב רבודמ

 הקיזחמש ,העוצרה התוא לע !תידמימ-תלת

 גוז םג תורבוחמ ,םייניעה לומ ךסמה תא

 שי תידיב .קחשמה תידיל האיציו תוינזוא

 | .םיקחשמ תוטלק סינכהל םוקמ

 | ח"ש 93-ב רכמנ ,6-70%%  .רישכמה

 .ואצי רבכו תוירטאב לע לעופ אוה דבלב

 0 ומכ םימסרופמ םיקחשמ המכ ול

 ןמטאב ,הנוטייאד לש ץורימה ,3 טבמוק |[

 [ 39  הותטדג ןד6ד-6 | תצנל [|

 |[ .בגא וטפסמ טאטסכר דאססקתא% ₪ [ איהש םיווקמ ונא .ליגרהמ הנוש תצק תנוכתמב אצוי קירפ לש יחכונה ןויליגה

 ז * שא !רלוד 30) ח"ש לג-ה תרומת [%6| ונממ ונהתש ,םיווקמו םירודמ המכ לש םנורסח לע םילצנתמ .םכיניעב ןח" תאצומ

 |[ ..הנתמב דחא קחשמ 5 .ךרועה - חמש חספ ריי

 האצי םייתניבש ,האבה האצמהל בל ומיש
 !תוטלק לצפמ :ודנטנינ רפוסל הסריגב קר
 ודנטנינ-רפוסל סינכהל רשפאמ לצפמה
 תטלק ןבומכ איההנושארה .תוטלק יתש
 םיבלש הבו תטלק איה הינשה ,קחשמה

 .דועו םיבצמ תרימשל תורשפא ,םיפסונ

 ₪0 לש ןשייטסיילפל תפסונ הסריג קושל אצת הארנה לככש ,תורשבמ ןאפימ תועומש
 - .םירחאו דאמונ ,ריג-"םייג ,יוב-םייגב הרחתתש ,תדיינ תינדי הסריגב רבודמ .ינוס
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 מ"ע 180 ,2/96 ,יול/דוהימע

 ח"ש 55  ת'ש65 |
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 .טנרטניאה תשרב ןימה ירתא רוזנצ לע טילחה ,תירבה-תוצרא אישנ ,תקולחמ ררועמ דעצב

 ,םינעוט םיבר .האחמ תואל םיכסמה תא וליפאה ,ןימל םירושק סניאש ,םירתא יפלא

 .רובידה-שפוח לעו הקיטילופ לע לטות איה רחמו ןימ לע הרוזנצ תלטומ םויהש

 ,תירבה-תוצרא אישנ ,ןוטנילס ליב

 הרוהש ,ןושארה גיהנמה היה אל

 .טנרטניאה תשר לע חקפלו רזנצל

 תונידמ

 סגו הינמרג

 יגיהנמ ול ומדק

 ומכ | תוחתפתמ
 ןיס ומכ תוירוטטסיד תונידמ
 תרובחל | ,הנורחאל תיממעה

 סג הפרטצה תורזשנצמה תונידמה

 רופגניס
 תירבה-תוצראו הינמרג תולשממ

 לרתאב סזגומ שומיש לע ומערתה

 -תוצראב ,ועריא הנורחאל .ןימ

 ללגב  תונגסא - המכ שרנה

 ורציש ,רעונ-ינב .ולא םירתא

 ,תירחסמה עדימה תשר

 רושיק סג תקפסמה ,ברסויפמוק

 תא הנורחאל הריסה ,טנרטניאל
 ברסויפמוק .ןימה ירתאמ חוקיפה

 תובקיעב חוקיפה תא הליטה

 .תינמרגה הירווב תלשממ

 לע הזירכה ברסויפמוק ,ליבקמב

/ . 
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 תועצמאב ,ןימ-יטוס סע רשק
 סיקראפב תושיגפ ועבס ,תשרה
 תואצות | .םיירוביצ | תומוקמו
 המכ .דואמ תושח ויה םישגפמה

 .וחצרנ רעונה ינבמ

 וטילחה רופגניסו ןיס תולשממ

 תדב סירושקה סםירתא סג רֶזנצל

 ,השק הטלחה יהו% .הקיטילופבו

 .םלועה  יבחהב :בה םעז הררועש

 שפוחב השס תעגופ וז הטלחה

 לע תולבגה הפיטמו - "ובידה

 העיגפ יהוז טרפה תויוריח

 .היטרקומדב הרישי

 עובקל יונמ לכל רשפאיש ,ןורתיפ

 רבודמ .םירוגסה סירתאה תא

 תלעונה ,('ץטטז 28(ע0] תכותב

 גוס ,תועש יפל םירתאל הסינכ

 דמעות הנכותה .דועו רתאה

 ברסויפמוק תוחוקל תושרל

 סניחב

 דרוא וודדו הוו \דריכוו או. יונו + סא 0 צועוצ וקאדאאדוסא .
 קאי אזדד

 דלא וש ₪ גועחת ויל קאש < אפ" יצאו אד הוכנה ףרא כת = ?%0ד% יש]) הקקשמו הפו" אלת

 1 - 0 5 7 ו ד ---

 !םיינלטק יכהו םישדח יכה םיסו ריוה לע תעדל סתיצרש המ לכ

 ןודרוג באוי/תונוערפ

 תונידמ ישאר לש  הטלחהה

 תשר-. לע - וקליפ  ליסהל

 .הרורב טלחהב | טנרטניאה

 םיניינועמ אל ברעמה תונידמב

 לכ וא טנרטניאה לע הרוזנצב

 ,לבא ,תרחא בושקית תשר

 הצורפ תשרהש הדבועה

 םירתאל השיג | תרשפאמו

 תובשחמ תררועמ ,םישק

 ששח ןוטנילק ליב .תורימחמ

 רובידה - שפוחב | העיגפהמ

 .היטרקומדה תוישואב העיגפו

 הינפל רתענ אוה ,ינש דצמ

 צתל ,םירוה ינוגריא לש צחללו

 לש תותומעו םייתד סיליעפ לש

 ,רסומו | תויטסינימפ | םסישנ

 ץק
 .תיישעת תא םסולבל ול וארקש
 :םידגנתמה .היפרגונרופהו ןימה
 :םיריעצ םידליש ,ונעט סירתאל

 לכ אללו תשרה ךרד ,םיפשחנ

 ןימל ,חקפל םירוהה לש תלוכי

 רעונהרינב .השק | תומילאו
 םתואמ םינהנ ילוא סיריעצה
 ןיידע םילשב םניא ךא ,םירתא

 .םישעמו תושגר םע דדומתהל

 .רבודמ רשאכ .:.רקיעב | ולא

 5 .10-8 ינב םיריעצב
 .ןיס .תולשממ לש הטלחהה
 = ברקב בר םעז הררוע רופגניסו
 < ברקבו  טנרטניאה ישמתשמ
 הז חוקיפ ,םתנעטל .םיאנידמ

 0 .דבלב יטילופ שומישל דעונ

 ןב ,לייפ רפוטסירכ לע לטוה ,םידקת רסח שנוע

 .רוחשה ןורבה סוריו תצפהב םשא אצמנש ,26-ה

 ןיירבעל בשחנ לייפ רפוטסירכ

 ןב אוה .רגובמ תיסחי םיבשחמ

 ינב םה םיסוריוה ירצוי תיברמ 6

 םיסוריוה תא םיחתפמו 2

 .עושעש ךותמ

 םיקזינ םיסוריוה סימרוג ,הנש ידמ

 .סירלוד ינוילימ לש יוושב

 סכרד תא סישוע םיבר םיסוריו

 .תונושה בושקיתה תותשר ךרד

 לייפ | רפוטסירכש | ,םיסוריוה

 םיבשחמב ראשה ןיב ועגפ ,חתיפ

 .טורפורקימ םיקחשמה תרבח לש

 קזנ הל סרגנש ,תנעוט וז הרבח

 ושרדנו םירלוד ןוילימכ לש יוושה

 ידכ ,הדובע תועש 500-כ הידבועל

 לכמ  םיבשחמה תא | רהטל

 םיסוריוה

 .הנורחאל סקוה הילגנא תרטשמב

 יעשפב המחולל דחוימ הטמ

 .ףותישב לעופ הטמה .בשחמ
 פא ,םי-8885 יליעפמ לש הלועפ

 5 ה לייפ ,הארנה לפכ .קכ

 ו 7" איצממ ידי-לע הרטשמל
 ₪: | !הרחתמ

 ולכ 0 לע ףסונ עדימ
 ה .:םיאבה .םירתאב אוצמל



 קבל םיבר התפמ ינורטקלאה ןוינקה

 בש ,היעבה .שודג תוינק קש םע אצוו

 !סכלש ילאוטריוה ףסכהו יתימאה

 .סירלוד ינוילימ תואמו

 םירצומה תוזירא סלשל ףוסבלו

 אלו ישונא ,דחוימ חילש ."הפוקב"
 ללגב דלונ אל ינורטקלאה ןוינקה

 םיפרוטמ וא סאמחה ינפמ דחפה

 דלונ ינורטקלאה ןוינחה .םירחא

 הל ךוסחלו תושונאה תא קנפל ידכ

 תרזעב .תרתוימ החריטו תואצוה
 שוכרל ןתינ ינורטקלאה ןוינקה
 לבקלו בשחמה ךרד סינוש םירצומ

 .שארמ עובק ןמז

 ,טסרמרפוסל עיגהל

 לכב המודמ תוינח תלגע

 ךורעל ,םיצור ונא םתוא םיכרצמה

 תא תוארל ,םיריחמ

 ךות התיבה םתוא

 ןתינ ,לשמל

 אלמל

 תואוושה

 וו 2 בל[
. . 

 .התיבה ונילא סתוא איבי ,טובור

 שוכרל ןתינ קוידב ךרדה התואב

 .רבד לכ טעמכ

 לבג "לע ,םויכ

 ירתא םייתאמכ

 שי ,טנרטניאה

 ףסיהש ,תוריכמ

 רתויב ךרעומ ןהלש םסיקסעה

 יבהוא .הנשב רלוד ןוילימ האממ

 רבודמש ,דימ ובשחי הקיטסיטטסה

 35 לש בצקב תרכומש הישעתב

 לכש ,רבד לש ושורפ !הינשב רלוד
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 יסכה לל כירעתסמש ,םיסייכ הברה םיבבותסמ סינוינק
 ,ויעע לגלגמש ,קסעב םויה רבכ רבודמ ,םיחמומה תנעטל

 ילאוטריו ףסכ
 יווקל םיצרופש ,םיבנגה ללגב

 ירפסמ <"תא "םיבנוגו  תשרה

 תוטיש חתפל ּולחה ,יארשאה

 ,הנושארה ךרדה .תונוש הנגה

 סיטרכ רפסמ "תנפצה איה

 תונחל ותרבעהו ,ונלש יארשאה

 תא םגש ,היעבה .ידוס דוקב

 .חצפל ןתינ ולאה | םידוקה

 .ינמז אוה ידוס דוק לכ ,השעמל

 התוא חצפל חילצמ והשימש דע

 הרבח החתיפ הינשה ךרדה תא

 .כופו( גאה -םשב | תיאקירמא

 סינש 5 רבכ תלעופה ,וז הרבח

 וןיעמ החתיפ ,טנרטניאב

 =- תוארקנה סיעסונ תואחמה

 תונחב השיכרה ןמזב 4

 תא םירסומ ונא ,תינורטקלאה

 סוקמב ינורטקלאה קיצה רפסמ

 יארשאה סיטרכ רפסמ תא

 ןוידיפל ןתינ הזכ קיצ לכ .ונלש

 שוכרל ןתינ .דבלב ימעפידח

 תוינורטקלא תואחמה ףוסניא

 קר םילתנלב = .קנבב " רליפא

 ואצמת םיפסונ םיטרפ .ל"וחב

 :כוו(6 388 לש רתאב ןבומכ

 1110: טעו .6ו 1645 .00 תר 6-
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 החתיפ תישילשה ךרדה תא

 טנרטניאב תוריכמה ירתאמ דחא
 ישדוחב רלוד ףלא סישימחכ לגלגמ
 ולאה םימישרמה סירפסמה תא
 תחא הדבוע ללגב םיגיצמ ונא
 .ףסכ דואמ הברהב רבודמ .הבושח
 םיידי ךרד רבוע הזה ףסכה
 צראה-רודכ תא הצוח ,תוינוימיד
 וליפא םילגוסמ ונניאש תומוקמל
 סג םיאצמנ וזה ךרדבו .ןיימדל
 .םיבנג סגו סילכונ
 םיחיטבמש ,הלא לכ סה םילכונה
 םיחלוש םצעבו דחא והשמ רוכמל
 חלשנש רצומה .רחא רצומ ונילא

 לוט

 כשב הריעצ תידנלוה הרבח

 רווקמ וז הרבח טז 8

 אא תיזכרמה הפוקה תא

 רטשב .ינורטקלאה "ןוינקה

 יאושאה סיטרכ "טרפ זה

 םוטאה בשחמב םיאצמנ רנלש

 נשחמה ךרד 60069352 לש

 תוינק ירתאל שולגל לכונ ,הלש

 רלועפ ףותישב המיע םילעופה

 סו סשות עבצנ התוא הינק לכ

 תישאוה הפוקב םגו  תונחב

 תינק ת"ד לבקנ ,שדוחה ףוסב

 2 הפוקה .תישארה הפוקהמ

 תא ללוכה םוכסב ונתוא בילחת

 תיעאוה הפוקה ,םלשנש ףסכה
 ביוינקבש תויונחה ןיב קלחת

 0% .המיע םילעופה

 - לי התא םא ?לעופ הז ךיא

 ל הטקבב וזה הטישב
 0 :תבותכה

.0060481 6 

 ? תופסונ םיכרד ונשי

 מ תובר .תורבח .ונלש ףסכה

 ולד ינוילימ תועיקשמ םלועב
 סיוש םימושיו םיתותיפב

, 

 זנו

 . וימהש | ,הארנה | לככ
 סינורטקלאה םיסייכה
 .םייתסי אל

 | ו המוד תויהל לוכי

 - טלחהב לבא ,שקובמה

 ' ה 0 .פילכונ סג .סנשי

 הר - האנוהל תשרה

 | לאן, '0''ה תא םילבקמ

 ה סיטרכב םישמתשמ
 " תא חולשל םיחרוט אל
 .סיבנגה .סנשי ,ףוסבלו

 -- יסישנא םתוא לכ

 .תונגהה תא ורפל

 קץ. תא - בונגלו

 יש | יארשאה
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 יח רודישב הנושארל רבעוה 6הוווווץ-ה קט
 תוושקת תויגולונכט .ימאוגה סקט לש יח רודישב תוזחל ולכי טנוטניאה ישמתשמ
 .ירוטסיהה רודישה תא ורשפיא ,לפא ידי לע וחתופש ,תוינשדח הידמיטלומו
 קלח .תמא | ןמזב | םינוכדעו  הנשה  רדוש  ימארג-הה טסו

 תוחיש ולהינ ףא סידמעומהמ טנרטניאה ייונמ ינויליוהל

 .רתאב סירקבמה סע תונווקמ דחוימ רתאמ ."יח-רודיש"ב

 - םיתרשה לוכשא .םיתרש-םיבשחמ | תשרה ישמתשמל רישיה רודישה (ו/ ₪86:451) תשרב רישי רודיש" | ,אקק]ז = ףתושמב ומיקהש
 רפסמ תרשל תלוכיב םינייטצמה | רודישה לש וזל המוד הרוצב השענ לש תויזכרמה היצקרטאל ךפוה | [אדט|(1ז16תא(ן \7ך 1גת0)]
 בתנמ - תינמז וב םישמתשמ לש בר הישולט ישנא תווצ .ינויציולטה יחה ופ-יאק רמוא ,"(:צ 5 05-ה .אאדזסאג][ או אט א(ךס0א%-

 עוראב םיפוצה לא םיצבקה תא  ,ואדיו תומלצמב עוראה תא סלצמ תביטח להנמו לפא אישנ ןגס יל | בוליש לע | ססובמ \ רתאה
 הניא תינמז וב םיפוצה תומכ | ,תוניירק בלשמו םיעטקה תא ךרוע תויגולונכט"  .השדחה | הידמה סע תושדח הנכות תויגולונכט

 רפסמ לדגש לככ - תלבגומ ךא .םידחוימ םיטקפאו םסילילצ תא | תושיחממ 286 48]-ה | .קסואםא א[461אד058 יבשחמ
 רתויל ןתינ ,לוכשאב םיתרשה | םירמוחה תא ריבעהל סוקמב ישמתשמל |קפסל | תובייוחמה | רבכ לחה יתרסויה ססטה רוסיס

 :עוראב תינמז וב תופצל םישמתשמ | םתוא תרדשמה היזיולטה תנחתל תלוכיה תא .יס.יפו שוטניקמ | ,עוראל דע ךשמנו ראורבפל 23-ב

 תנכותב שמתשמ רודישב הפוצהה | יבשחמל רמוחה רבעומ ,ללכ ךרדב ירישע ,םייח םירודישב תופצל | תיגולונכט .שדוחל 28-ב ךרענש

 0016אד]א[5 :ואדיוה תודיעו תא םידבעמה ,שוטניקמ ראואפ ".תמא ןמזבו בשחמה גצ לע ,תוידמ !הקק1[ ם סא דדאש 1א]

 אזסמסכ ס0א-תא5א8(6א6 | תילטיגיד הידמל | סםינוטרסה שמשת היגולונכטהש ,העידוה לפא | ,רתאב םירסבמל גיצהל הרשפיא
 םגו שוטניסמ יבשחמ לע תלעופה | ,ומגדנש םינוטרסה תא םיריבעמו .םיפסונ םיעורא רודישל | לא תוצצה ,םיבכוכה םע תונויאר

 .תונולח תביבסב | לוכשאל ,הוולמה עדימה לכ סע הווק:| טזגמומוץ גקק|6 סמ . :תבותכה | סקטה לש םסיעלסה ירוחאמ
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 ג וש וש די
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 ח"ש 69 םוקמב ח"ש 60 - 'מע 228 - תולק ילקב טנרטניא
 טנרטניאל תורבחתה תנכות סע טקסיד ללוכ

 ח"ש 129 םוקמב ח"ש 110 - 'מע 830 - םלשה ךירדמה - טנרטניא
 תונכות סע ('כ-א0א| ללוכ

 ח"ש 59 םוקמב ח"ש 50 - 'מע 16 - סדומב שומישל לקה ךיודמה
 תרושקת תנכות סע טקסיד ללוכ

 טוקו וש

 ח"ש 52 םוקמב ח'ש 50 - 'מע 36 - טנרטניאב עדימ שומיח 64.56: .

 ח"ש 49 סוסמב חש 42 - 'מע 165 - ריהמ ילאוזיו ךירדמ 1וד\וו

 םניח םושר ראודב וחלשיי םירפסה * דבלב תוינופלט תונמזה |(03) 57-46-513 :סקפ * (03) 677-38-98 :ילט - רישי רווידב תונמזהל



 סלועב טנרטניאה יקפסמ דחא לכ

 ש תורישהש ,ךל חיכוהל ידכ תונווגמ

 ססק תואחסונב שמתשמ ,(לארשיב קר אל)

 ,תודבוע המכ ןלהל .לוז יכה םגו בוט יכה םג ול

 !ןובשחב סיחקול דימת אלש

 יתימא ןובשח

 לש האוושה סע ליחתהל ונבשח

 .תוריש קפס לכ הבוג ותוא ריחמה

 הז דחא לצאש ,םכל רפסל ונבשח

 לצאו העשל רלוד 15 קר הלוע

 ,ונטלחה זאו .תוחפ וא רתוי ינשה

 ןבשח םע - ףוסב ליחתהל

 ,ראודב התיבה עיגמש ,ןופלטה

 .קסב תרבחמ ,םיישדוחב םסעפ

 סוש הל ןיא הרואכלש ,הרבח

 .טנרטניאה יקפסל רשק

 אל לעופ םדומ ,עודיכ :ןופלטה"וק

 רקיעב אלא בשחמה ךרד קר

 ,סויכ | .ןופלטה-יווק תועצמאב

 תשר לכ ,הריוב הברה ייטב

 טעמל) +צראב םינופלטה

 םיאצמנ ,(םיירלולסה םינופלטה

 הרבחל .קזב תרבח לש תוידעלבב

 גוס לכל םיקייודמ םיפירעת שי וז

 תנמזה ,לשמל .תנתונ איהש תוריש

 תולעל הלוכי שדח ןופלטרק

 ,ןוכנ .רתוי וא ח"ש 600 וליפא
 סג לבא ,תימעפ-דח האצוה יהוא
 וקהש חיננו ,םיפרוטמ היהנ םא
 ושורפ ,הנש 50 ךשמב ונתוא שמשי

 ןובשחל ףסונ שדוח ידמש ,רבד לש
 לקש ומכ והשמ ונלש טנרטניאה

 תאצוי קזב ,סעפ ידמ ,לבא !דחא

 ןתינ םהב ,םידחוימ םיעצבמב

 רובע דחוימב ןופלט-יווק ןימזהל

 ינשרוק רותב וא םיסקפ ,םימדומ

 לוכי הז וק לש ריחמה .תיבב

 ,בגא !ח"ש 300-כ קר  תויהל

 םיללוכ םניא ולא | םיריחמ

 ימ ,ללכ-ךרדב .ןופלט רישכמ

 וניא ,םדומ רובע וקל קוקזש

 לוכיו ןופלטה רישכמל םג קוקז

 סילקש 300-ל 100 ןיב ךוסחל

 רישכמ תולע םהש ,םיפסונ

 .עצוממ ןופלט

 תרבח :םיעובקה שומישה ימד

 םא םג ,ףסכ ונתיאמ הבוג קזב

 דרקב ללכב םישמתשמ ונניא

 23-כ םה שומישה-ימד .ןופלטה

 ,ריהמ ןובשחב .שדוח לכל ח*ש

 20-כב שמתשמש ,עצוממ קירפ

 לקש ,קזבל סלשי ,שדוחב תועש

 דצמ .שומיש תעש לכ רובע ,ףסונ

 וק תא רתוי ולצנתש לככ ,ינש

 םיעובקה שומישה-ימד ,ןופלטה

 ,וא לבא יסחי ןפואב ותחפי

 ןופלטה ןובשח הלעי ,םכריכזהל

 !סאתהב טנרטניאה ןובשחו

 לע וסעכת לא :תעבוק העש לכ

 ד ₪ שץ - = וב ו י-ם וב

 סרפ תקנעה סקט רודיש ירחא =
 סקט םג רבעוה ,ימארגה
 .תשרב רקסואה יסרפ תקנעה
 וב רתא וחתפ תורחתה ינגראמ
 םיעטק ,םידמעומה לכ וגצוה
 םינקחשה לע עדימו ,םיטרשהמ

 .םינושה |

 טנרטניאב רקסואה סג
 ידוחי תרש לע ססובמ רתאה

 רשפאמה ,ףרגרטניא תרבח לש

 תוריהמב תונומת יצבק תדרוה

 .הבר

 הלועפ ופתיש רתאה תמקהב

 זיילאוצריו ,טפוסורקימ תורבח

 .או(ןר

 תונובשחה תרטמ אל וז .קזב

 םיכרוע ונאש םיינונטק דואמה

 הדיקפתש ,הרבח איה קזב .ןאכ

 חיוורהלו בוט תוריש תתל

 םירפסמה לכ ,ןכל .םאתהב

 ,תעל תעמ םינתשמה ,םיקייודמה
 רתויב הרורב הרוצב םיעיפומ

 ,לשמל ךכ  .הרבחה ינוריחמב

 לש הריחמ תא עבוק קזב ןוריחמ

 השולש שי םסויכ .הנומה תמיעפ

 השולשו םיינוריע םיפירעת

 םסיפירעת .םיינוריע-ןיב םסיפירעת

 וב ןמזה ךשמ תא םיעבוק ולא

 תומיעפ שי :הנומ תמיעפ תכרוא

 תוקד שמח ,תוינש 144 לש ,תורצק
 .העש עבר לכ לש תומיעפ םגו
 30-כ הנומ תמיעפ לש הריחמ
 ריחמש ,רבד לש ושורפ .תורוגא
 לוכי תדדובה ןופלטה תחיש תעש

 םילקש 7.50-ל דעו 120 ןיב עונל
 אישה תעשב

 םמצע תא םיליפכמ ולא םיפירעת
 שמתשהל םיכירצ ונאש ,עגרב
 קפס סא .ינוריעךייבה תורישב
 דימעהל לגוסמ וניא טנרטניאה
 סתא וב גויחה רוזיאב תוריש
 !תורצב םתא ,םירג
 לכב תמייק ןופלטה יריחמ תייעב
 ןופלטה יפירעת ,צץראב .םלועה
 .תיסחי םילוזל וליפא סיבשחנ
 תועש 20 ןתואל רוזחנ סא ,לבא
 לכונ ,שדוחב טנרטניא שומיש
 תוחפ ,רצק הכ ןמזבש ,תולגל
 סלשל םסילולע ונא ,םויב העשמ
 ,םוכס ,דבלב סינופלטה תרבחל
 ישדוחב ח"ש 200-ל 60 ןיב ענש

 !לוז יכה קפס הזיא
 םיריאשמ ונא הזה ןובשחה תא
 יפכ קוידב ,ןובשחב וחק .םכל רבכ

 ןובשח תא ,וישכע דע ונישעש

 םאתהב תונתשהל לוכיש ,ןופלטה

 דימעמ קפסהש גויחה ירוזיאל

 וב גויחה רויזא תמועל םכתושרל

 תא ,ףסונ ןובשחב וחק .םירג םתא

 םא ,הלילהו םויה תועשב תולעה

 לצנל םילוכי אל וא םילוכי םתא

 | היא .קפסה לש סםיעצבמה תא

 .המודכו רתוי םכל םיאתמ עצבמ

 נתור תא ףיסוהל ךירצ ולא לכל

 םימדומה רפסמו קפסה לש ספה

 המכ יבגל תובישח שי םהלש ,ולש

 דע ,תימתס הנתמהב ףורשנ ןמז

 דעו שקובמה רתאל עיגהל חילצנש

 תא ואר) .םיצבק דירוהל םייסנש

 שתיטיא .תשרה המל :הבתכה

 תא םכינפב גיצנ אבה ןויליגב

 סהש יפכ סוידב .םיספסה ינותנ
 .םמצע לע םידיעמ

 תוחכונ ןועש

 סכרובע ונאצמ | .םייתניב

 תא | תובשתמש | ,תונכות

 ועדויש ,תשרב םכלש תוחכונה
 ..הו? תתלו יונמה תולע תא בשחל

 | -מ סתאש ינפל ,טרופמ ח"וד
 : טנרטניאה קפסל וא קזבל
 ק:/ 600 טס .ט וג:

 מ סא 106001210
 < 705  תצק | הינשה | הנכותה
 לע רצע ןועש קר איה ,תללכושמ

 ושעת רבכ ןובשחה תא .ךסמה
 :הבתכהמ םתדמלש יפכ ,דבל

 !ק:/ 231060 טז 40.00: .6)
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 יוטה

 שגוי 'ץ] ו - פז
 םירפס תאירקב הדיריה הכישממש ,ןותיעב הבתכ יתארס םימי המכ יינפל
 רתויש ,רסמנ תרחא העידיב ,האילפה הברמל .היזיולטה רבעל הדידנה הכישממו

 .טנרטניאב השילגה לא רקיעבו בשחמה לא היזיולטהמ םידדונ םישנא רתויו

 םכל רפסנ אל .תויוטשה תא ובזע

 השוע אוה המו בוט רפסל קוקז ימ

 ארוק אלש ימ ,טושפ .םייחב סכל

 .הדוקנ .דיספמ -

 ונרהצה ונחנאש ירחא ,וישכע ,יפוי

 עיגרנ ,ונלש תובוטה תונווכה לע

 תקסוע הניא וזה הבתכה :םכתא

 ירפסב םא יכ האירק ירפסב

 םירפס רקיעבו ,הכרדה

 ךרועהש המ הז יכ) טנרטניאל

 (..ינממ שרד

 תואצוה רפסמ תולעופ ראב

 תורפסב תוחמתמה ,רואל

 תיממעו | תיעוצקמ | םיבשחמ

 ירפס ףדמל יתשגינ רשאכ .דחאכ

 ,תולגל יתמהדנ ,תכרעמב בשחמה

 תורשעב בטיה סומע אוהש

 םירושק םלוכש ,םירפס

 ומגרות ,בגא סבור .טנרטניאל

 קושל ומאתוהו תילגנאמ תירבעל

 .ילארשיה

 המכל םיקלחתמ טנרטניאה ירפס

 ,םירפס סנשי ,תישאר  .םיגוס

 תלדהמ טנרטניאה לע סירבדמש

 הכרדה ירפס ולא .תירוחאה

 .םדומה תנקתהו לופיט ,שומישל

 םיפיט ואצמת ולא םירפסב

 דואמ םיגשומ םהבו סימיהדמ

 םלועל | םייסיסבו | סיינושאר

 .בושקיתה

 ודעונש ,םירפס םנשי ,תינש

 רתוי לק שומישל םכתא ךירדהל

 ינאש יפכ .תמיוסמ השילג תנכותב

 לא םיצר םתא ,םכתא ריכמ

 לכ לע צוחלל םיסנמו בשחמה

 לזמב קרו םיירשפאה םירותפכה

 .ןוכנ והשמ תושעל םיחילצמ סתא

 סכמ :ילויגי ,בוט  הכרדה רפס

 ךוסחי לבא האירק לש םייתעש

 תונויסינ לש תועש הברה םסכל

 סנשי סויכ !ךסמה לומ םסישאונ

 ומכ תונכותל םילועמ סירפס

 םסג .תורחאו ןוילימק ,פייקסטנ

 תא אורקל סיננכתמ סכניא סא

 רבכש ירחאש ירה ,שארמ רפסה

 צלתהל םסכל רוזעי אוה ,ועקתת

 יקפסמ הברה ,ורכיז .הרצהמ

 -וק םיקיזחמ סניא ,טנרטניאה

 ,רפסה .הממיב תועש 24 הכימת

 !ןמזה לכ סכדיל חנומ תויהל לוכי

 ומכ תויהל דעונ ישילשה גוסה

 םירפס : לא : ."םילולט,  ךירדמ"

 עיגהל ךיא | םסכל וריבסיש

 ,רתוי רהמ םימייוסמ םירתאל

 םינוש םירתא ןיב לדבהה המ

 לצנל יאדכ ךיאו הפיא :רוציקבו

 תרזשעב ,בוט .טנרטניאה תא

 בר ףסכ ךוסחל לכות ולא םירפס

 טנרטניאהו ןופלטה | ןובשחמ

 ריבס .ךרד ירוציק הברה תושעלו

 ,םירתא המכל ועיגתש ,םג חינהל

 !םדוק םסהילע סתמלח אלש

 סויכ סיצפומה םירפסה בור ,בגא

 ומכ םיקילדמ םיסונוב םיללוכ

 ,טנרטניאל םניח ןויסינ יונמ

 ,תונוש השילגו רשע תונכות

 .דועו תבשחוממ םירתא תמישר

 ,בוט פיט םישפחמ סתא םא

 :חומ לובליב הברה סכל ךוסחיש

 וז .בוט רפסל םכמצעל וגאדת

 .םכח תויהל השוב אל תמאב

 ןודרוג באוי

 טנרטניאב יתימא ןמזב היצמינא
 הרבעהו רוציי תרשפאמה ,השידחה היגולונכט הפשה ואיג תרבח

 .טנרטניאה תועצמאב השפנהב תוינועבצ
 ,םא!םז.\75 לש תימואלניבה הפישחה

 התיה ,ואיג החתיפש היגולונכטה

 ,"96 הילימ" הידמיטלומה תכורעתב
 .תפרצב ,ןאק ריעב הכרענש

 תגצה רשפאת "זיילבמא* תכרעמ

 -ל 12 ןיב לש תוריהמב היצמינא

 לעו תמא ןמזב הינשל תונומת 4

 ימדומב שומיש ךות אלמ ךסמ
 ךרוע תללוכ תכרעמה .0
 .הצרה תנכותו היצמינא

 ןבא הווהי זיילבמא יכ םינימאמ ונא"
 הידמיטלומ תוחתפתהב תיזכרמ ךרד
 ,למרכ ןורש רמוא ,"טנרטניאה לע
 תשר ישמתשמ" .תכרעמה איצממ
 תעכ ולכוי תימלועה טנרטניאה
 השפנה תועצמאב ,םירסמ ריבעהל
 ההובג תוכיאבו האלמ | העונתב
 םינייפאמבו | םיטנופב | תבלושמה
 * סויכ םימייקה םיחיינ םסייפרג

 "אוז .\2₪ ץן.\צ א" תזרכהל ףסונב*

 טנרטניאה ישמתשמל הנימז היהת רשא

 .הרומת לכ אלל

 הכירע ילכ לע םג הזירכה ואיג

 ₪א2₪\;.1₪1" - סדקתמ | הטילשו

 רשפאי ה: ילכ יסד

 סניאש טנרטניא ישמתשמל

 תולקב רוציל םייעוצקמ סיתנכתמ

 ".תשרב היפצל םידעוימה היצמינא

 ידי לע טילבמאה תכרעמ תלעפה

 תדרוה תועצמאב השעת שמתשמה

 .טנרטניאב ואיג רתאמ םסניח תנכות

 רוביח גלפכ השעמל שמשת וז הנכות

 היפצהו טוישה תנכותל (?1.1/00 !א)

 .פייקסטנ תנכות תרזעב

 םיצבק תדרוה תשרוד הניא זיילבמא
 גצות היצמינאה רשאכ םימידקמ
 ידי לע ידיימ ןפואב םישמתשמל
 טסקט רפיהה טקייבוא לע השקה
 ולכוי הז ןפואב .טנרטניאה ףדבש
 לכב יתימא ןמזב תופצל סישמתשמה

 ,טבאקפמ-טיעשסש * אט 79 == 5-4 2-5 - ₪ 7 : ץושיריקוקכיה יי עההל" קאש ל שי ו

 תרשב גצוי רשא ,השפנהה טרסמ עטק

 .קחורמה

 לע וננכות רשא טמרופהו הסיחדה תקינכט

 םצמוצמ ןוסחא סוקמ םישרוד ואיג ידי

 היצמינא תוקד 30 תגצה ךרוצל ןכלו דימל

 .רתאה תרשב ב*מ 4 דע 3 ושרדי

 תוגצמ לש

 .תכרעמל תומגדה ללוכ ואיג לש רתאה

 הרכש רתאה תלעפה ךרוצל .זיילבמא

 | - יב וניה הז רתא .טנרטניאל 13 וק ואיג

 | | טנרטניאל רבוחמה םלועב םינושארה
 . 6 .13 וקב



 ,טנרטניאב שולגל

 א ,לבא .ץר ןמזה ךי
 .תורקי תוקד חיוורהלו רהמ ותוי שולגל

 דירצ \רורורוי
 - ו 2 וכ: אב םישלוו רשאר

 . ש (' ..

 8% - ש , וו םסתא םאה \רורחהר םסתס םישלוו חחחא
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 הברה ברסויפמוקב אוצמל ןתינ

 ,צראב םג .םייקסיע סימורופ

 ברסויפמוק לש סיתורישה תיברמ

 ,לבא .יקסיעה רזגמל םינופ

 לע םסיבשוח ברסויפמוקב

 .סהב םינימאמ וליפאו סיריעצה

 סירתא סנשי ברסויפמוקב

 תורבח בטימ לש | סירדהנ

 ,ודנטנינ ,הדס ןהבו סיקחשמה

 סיקירפ .תורחאו ינוס 300

 תובתכבש ,םירכוז יאדו םיבר

 תבותכה דצל ,קירמב  תזובר

 תבותכ ןויצ עיפומ טנרטניאב

 .ברסויפמוקב

 = | ו וחזה 8 ו

 ₪6 ב 0 אי 2 8 0

 = השוק

 תננכתמ ברסויפמוק ,דואמ בורקב

 הל וארקי ,השדח תשר ליעפהל

 ןעמל הלוכש ,תשר יהו: .ש(כש

 אל וזה תשרב .רעונו םידלי

 וא הארנש דחא רבד ואצמת

 וא בנועמ ,טיוחמ ומכ חירמ

 לכ תא קפסת וז תשר .יקסיע

 ראוד ומכ ,םיליגרה םיתורישה

 ,תונכות ,םיקחשמ | ,ינורטקלא

 .המודכו תשרב הדיעו תוחיש

 תגיצנ ,החנמרק תרבח

 תננכתמ ,לארשיב ברסויפמוק

 .לארשיב 0 תא ?קוושל

 הז תשר לש לודגה הנורתי

 לע .רוטילקת םע עיגמ יונמהש

 הברהו תונכות ואצמת רוטילקתה

 לש הרטמה .םייפרג סיצבק דואמ

 תלועפ תא ץיאהל ,ברסויפמוק

 ידיזלע - תימואלניבה | תשרה

 .ןופלטה יווק לע סמועב ןוכסיח

 הברה םילקוש םייפרג סיצבק

 רשאכ ,ךכ .הדובעה תא סיטיאמו

 םיאצמנ | םייפרגה | םסיצבקה

 ואדי  יעטק םהבו םכלצא

 יווק לעו םיביהרמ היצמינאו

 .עדימ דואמ טעמ רבעוי ןופלטה

 םיקחשממ תונהל ולכות ךכ

 = 6 צי 0 אובוו| 5ק6₪8]

 ריהמ בצקב םסייביטקארטניא
 וממ : ריהמ | רתוי הברה
 ישמתשמ | םויכ | םילגרומש
 .טנרטניאה

 = רהמ רתוי - חל תוחפ
 תדוקנמ ,ברסויפמוק לש הנורתי

 םייטרפה םישמתשמה לש סתייאר

 הדקמתה תשרהש ,םיקירפה רמולכ

 עה רזגמב רקיעב םויה דע

 ודעונ תשרה לש סיווקה תויתשת

 רקיעב לעופש ,לודג קושב ךומתל

 ,ברעבו םיירהצה-רחא .סויה תועשב
 םימפתמ | םיווקה | תיברמ
 תוי החונ השיג םירשפאמו
 םיצורש ,םירגובמו | רעונ-ינבל

 .סתאנהל שולגל םתס
- 

 < טנרטניא סג שיו

 אוהש ,שקעתמ ןיידעש ימלו

 = תוירושיק | תרשפאמ גמוק תשר - טנרטניא ג



 ה :קחשמה
 הי מיט טלו ומ 05 ו י

 הו .'5'.0 :םיויטכמ

 ליג :קחיש

 92% - הקיפרג
 ידיל אבש ,העונתה שפוח

 המלצמה תעונתב יוטיב

 .ולאה הרודנאפה םתס אל אוה יפרמ סקט לש תידמימ-תלתה היארהו

 .םיליגר יד םהש

 5 -- ו = ,ולש הריקח לכ .שלב דוע = .םישרמ טושפ ,םירדחה

 | : | | | הממ תכבוסמ רתויכ הלתגמ קחשמ תמר ןאכ שי ,ףסונב

 יטרפ שלב לש ותדובע המישמה תא .תופצל ןתינש יראב לש םבוכיכב ,תידווילוה

 יפרמ .יפרמ סקט לש ותמרב | - ןנכית אוה ולש תיחכונה ןיווק ,סטרבור הינאט ,ןיברוק

 ו / / | -  אוה ןכל ,רהמ יד רותפל .סנו'ג סירכו יתראקמ

 תמינ תא וליפא ןחובו ןתוא |[ < :| | ידכ רלוד 4000 קר שרד |

 ,םירתא םנשי .ןהלש רובידה צי | ;ולאמ סאמות תא אוצמל 89% - לילצ

 מואמ הבישח םישרודש -- | .ריואה-ליחב רקחמ ןיצק ונמשרתה דוע ןושארה קחשמב

 ובו ירוטסיה רתא והז .יקטצאה ךובמב ומכ םירוזא ךותל ונתוא תחלוש םישופיחה תליחת עימשהל בשחמה תלוכימ

 .םילפא םירדח תורשע םדוקה קחשמהמ םיקיתוה םיקירפל םירכומה תנבומ תורשפא וז ,םויכ .רוביד

 | האצותהו ,בשחמה לע תצחול ,הקזחה הקיפרגה תמחלמ ירחא לש ,תינדיתע ריע - וקסיסנרפ-ןס םלוסל ריאשמש המ .הילאמ

 100 םויטנפב םידייוצמ םתא םא) תיתוכיא דואמ יי יגיב יל ב ילנה תקיסומ תא ןוחבל םינויצה

 היה הזה רתאה .(תוחפל : יפרמ .תונושמ תויצאטומו ירוקמ ריש םע ,הבוטה עקרה

 לכ לש ותעד תא ףירטמ - תא רקוח ,חטשל אצוי ,םיטקפאו סנווייה י'ציר לש
 לייטס ,גולואיכרא וא רקוח / ₪ | ןכודב ,בוחרב םישנאה

 יוכי ב -% | ל ג ייל 1
 ו [/ | בילצהל ליחתמ יפרמ רשאכ 94% - קחשמ תמו
 המ הל שיש ,תפסונ םעפ תו ל | שי ,חונ קשממו הטילש דבלמ
 עונלוקה תיישעתל םורתל / | ,דחא דועו דחאש רבתסמ תושק תודיח המכ ןאכ
 שפוח .יביטקארטניאה 4 ויגו ויני יב קחשמל שי םתס אל .דחוימב
 ג יי ים גייגב . תויששרפ ףשוח אוה ,תישאר .םיפיט עונמו ישוק-תומר יתש

 ןכל .םישרמ דואמ ,יפרמל םיליחתמש תופסונ = 0 - חוו

 | בוטה קחשמה תא ,שיגדהל וליפאו ףיסוהל ךירצ דע םיכישממו תינדקר לש הייח לע םימויאב 90% - םייח 6%
 | | ןאירדאמ תויחנה ולביקש ,עונלוקה ינקחש לש | סאמותש ,רבתסמ .המואה ןוחטב לש תויעבל 0 - -
 היזיולטה תרדיס לש יאמבכ רתוי עודיה ,ראק = לש ידוס חונעיפב קסעש ,ןמגרותמ היה יולאמ עבשל - 2 -- ו

 "סר'גניר ראואפ" | ,ויתובקיעב ויה ולא רשאכ .יהשלכ םירזייח תפש ידכ ך
 יי םישודג םירוטילקת 4 תפלחה

 ,המולענ רתיפב השקתיש ימל ,חוניקלו ןהבו תונטק תוליבח םינמאנה וירבחל חלש אוה
 ---ץיא-- | שי וזכ הליבח לכב .תודיח ןבומכו תודיח ,םירתאב
 = ו - תא ףוסאיש ימ קר .הדיח .תיתוכיא הקיפרג ,רקיעבו

 0 | 1% - ללוכ ןויצ
 - תו | | בושח ךכ"לכש ,ןורתיפב יש - 5

 ליב ו יי ב ")ב | יי? 1 8 - | |

 הקידצמש ,הבוט המולעת | | וא ו ידכ קר 9-0 | :טנרטניאב ת ברוחב
 0% ב ו

 כרב בב ה ויי\יב



 ₪42 אוגנס :קחשמה סםש
 הידמיטלומ קמו תונולח :םירישכמ

 ביריו תימע :וקחיש

 תוסנל ץלמומ טלחהבו בוט ,ירוקמ
 בל ב ו

 .'ץואא ...תועטב םכילע ךורדי

 וב מ : ) א-ה . ? ליי \" 9 ו וה ?ישכ % יו - ומ יח יו ו ו-4 ה

 ובד ןיא ,לבא !תמלשומה החירבה תא ןנכתל רקיעה .חורבל
 - כה ו = : א יש " תצא לת

 !חורבל !קו'ג - עגר .הזכ

 ור יי
 החמומ אוה סמאס
 .םיקרחל ימלוע
 ,קויד רתיל
 כ גו ו יי מ

 םינקיתכ םג
 ,ןכ .םיאקירמאה
 םירוצי םתוא
 לככש ,םיליעגמו םינטק
 דורשל וחילצה ,הארנה
 - הנש ןוילימ האמ הזמ
 הרויה תפוקתמ שממ
 גויי יב
 יי יו רם יי
 -ןאסב ול ררוגתמ
 לביק הנורחאל .וקסיסנרפ
 ןוילימ ךסב תדחוימ רקחמ תגלימ

 יוגי יג ייי) ו ימ שיש
 םיקקמ ,קבא-באוש ,םיינסרוד
 יכה רבדהו .דועו רתוי םילודג

 .םיבער םלוכ - ןבצעמ
 ךל שי ,קו'ג התא רשאכ ,ינש דצמ
 ודרש םתוכזב ,תונורתי ינימ לכ

 ןוילימ 100 הזמ ךנימ ינב
 ,לכה לכוא התא .הנש
 ,רצ יכה ץירח לכב רבוע
 לע ךלוה ,תוריק לע ספטמ
 תלוכי ןיגפמו הרקיתה
 דואמ ןורמיתו העונת
 .םימישרמ
 דואמ קחשמה תרטמ
 יגר יי ב מי

 לכ ךרד םולשב
 שפנה-יביוא םתוא

 88% - הקיפרג
 ואדיו לש דואמ תופי תוקד 5
 לש וטבמ תדוקנמ ,ידמימ-תלת
 הברה םע ,בוט םוליצ .קו'גה

 ןוימיד םע הרואפתו הריוא
 .הארשהו

 85% - לילצ
 םע ,תירוקמו הבוט הקיסומ
 שממש ,םירדהנ םיטקפא
 .קחשמה תריוואל םימרות

 89% - קחשמ תמר
 החונ ר'גור קו'גב הטילשה
 ולש העונתה רשוכ .דואמ
 תוריהמ תובוגת םע ,םישרמ
 תצק ןמצע תודיחה .תוקיודמו
 טלחהב לבא ,ידמ תולק

 .תודמחנ רובעל ,קו'גה לש | % ויגשיה לע תונייטצה תואל ,רלוד
 ,םירתא 780 ךרד | 4* ר'גורל .םיק'וגה רקחב םימישרמה
 83% - םייח ךרוא המ וניבת םפוסבש | 5 שפוחל תוינכות שי סמאס
 קחשמ אוה אג אנס רוטקודל הרק | ₪" והשמ הרוק זאש אלא .תממהמ
 תועש המכ קפסמ ,ירוקמ סמאס ר'גור | )|, הכמ קרב וליאכ .רתויב רזומ

 שי .קחשמ לש תונהמו תובוט וי ירייה ₪: סמאס ר'גור רוטקודו הדבעמב
 ?הפ הרוק המ .קקמל ךפוה
 .בושח אל רבכ אל הז ,אל
 ךסב התא רשאכ ,וישכע
 ךועמל תרומש ,קו'ג לכה
 התא ,הינש קיקלחב ותוא
 בייח התא ,חורבל בייח
 !ךייח תא ליצהל
 | םניא קו'ג לש וייח
 שי ילוא .םיטושפ
 לש הירוטסיה ול
 יב 7 ב מ ו יב
 -< ו וול
 | ו יכה ול שי םג
 | :םיביוא הברה

 | \ גינו

 ישע ג יג גג"

 "1 ווקס

1 

 ,םדא-ינב תויהל
 םינהנש

 עי עי לכל גרם יב
 .רלוד ןוילימ ,םתאנהל
 ,םיבר םיטסווקב ומכ
 ,קו'ג קר םתאש תורמל
 ,םיבוט םידידיב ושגפת
 .דורשל םכל ורזעיש

 ג ימי יו
 תועידי םע םינשי םינותיע

 םתס ,תונומת ,םיבתכמ ,תובושח
 יי ו יקי גי ינוע יי
 םתוא םינותנה .המודכו םיינויח
 גב יה יעץ ייל פו יו ין

 .תונוש תצק תורוצב קחשמה
 קחשמה לש ןויערה ,לכה ךסב |

 ,תומויס רפסמ םג ול
 ןנוכה ייח תא תצק ךסיראמש
 .הברהב אל לבא ,ולש

 86% - ללוכ ןויצ
 ,יעוצקמ עוציב ,ירוקמ רופיס
 תרצותמ וליפאו רומוה הברה
 1155 ,הבוט הרבח לש
 ,אד אד \זאאוזא1
 ואסא קחשמל תיארחאש
 .ץלמומ .ווו זא

 :טנרטניאב תבותכ
 לשמ רתא שממ שי קחשמל
 :וב רקבל ץלמומו ומצע

 11: שראש .ס40 תר0]0 .ססתר
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 "סוקופ" תאצוה תובידאב - קארובד ןו'ג :תאמ ו

2 
 תספדמל הבחרה יסיטרכ 1[
 התוא רבחל אוה ,רזיל תספדמ רובע תושעל לכותש רתויב בוטה רבדה =[
 בצמב תרפתשמ הדרפהה ,הזכ סיטרכ םע .תספדמל הבחרה סיטרכל [=-

 תא םינשמ אל םבורש תורמל .סופד רדס לש המרל טעמכ טסקט
 יפ דע הקיפרגה תספדה תא ץיאהל םיושע םה ,טסקטה תספדה תוריהמ

 ךרדב םימאותה םיגרודמ םינפוג םע םיאב הלאכ הבחרה יסיטרכ .הרשע =[
 םיסיטרכ לש הובגה םריחמ .1.55815ד 2051568171 תוספדמ ללכ [-
 .הדיחיה םתערגמ תויהל לולע ,הלא [

 היצלומא תנכות
 (05) טפירקסטסופ יעוציב לבקל ידכ ,הבחרה סיטרכ תונקל בייח ךניא
 םא - ק5-ל היצלומא תועצבמה הנכות תוליבח ןנשי .וזכ הניאש תספדממ
 -ה יצבוק תא תיספדמ ולאה תונכותה .יונפ ןורכז לש טיבהגמ 5 ךל שי
 .תספדמל םיצבקה תספדהל הנכותב תושמתשמ ךכ רחאו ,קסידל 5

 (םאווז .גדזסא 6 81810655) הימדה תוינסחמ
 וזכ תינסחמ .תספדמל 25 ףיסוהל תפסונ ךרד ןה היצלומא תוינסחמ
 תספדמל תמרוגו ,רזילה תספדמב יונפ תוינסחמ ץירח ךותל תעקתנ
 רתויב בוטה אל יכ םא ,תונורתפה דחא והז .['פ-ה תיעבל הבושתכ ,הלש [ תספדמה רובע וזכ תינסחמ תרכומ 4 תרבח .75 תספדמכ גהנתהל

 עבצב םידומע תוספדמ ["
 עגמב החירמ תנכסבו הוועשה תונידעב - הנורסח .שורדל ןתינש רתויב הוובגה תוכיאב םיינועבצ םיספדה תרצויו ,הרבעהה ךילהתב הווקשב תשמתשמ תפסונ היגולונכט .די עגמב רמוחה לש טלובה שמ שוחל ןתינו ,יבוע לש דמימ שי וזכ הדפסהלש ,ךכב םנורסח .לודג ןורת הווהמ (דומעל תורוגא םירשעכ) הלאה םירמוחה לש ךומנה םריחמ וי םידימעו םיחישק םייטסלפה םירמוחה .םירחאה לע עבצ תספדהב ןורתי םימיוסמ םירמוחל .רינה לע שביתמ רמוחה .רינל םתקבדהו םתסמהל שמשמ םוחה .קצומ בצמב םינסחואמ קיטלספה וא הוועשה .העבטהה עגרב בצמ יוניש תריציל םוח לע תוכמתסמ ןלוכו .יטסלפ רמילופל וא הוועשל ללכ ךרדב איה עבצה תרבעה .תוימרת תויגולונכט ןווגמב ] : תושמתשמ ןבור .רזיל תיגולונכטב תושמתשמ ןהמ טעמ קר ,תוינועבצ [- רזיל תוספדמ לאכ ולא תוספדמל םיסחייתמ ללכ ךרדבש תורמל [

. 2 . 

 . ," \ יע ו 4%

 4 דש >>" 'ק 0

 התיא

 .ךא ,קפואב תיארנ רבכ רתוי ךומנ ריחמב רתוי ההובג תוכיא ה תוכיאב ספדומ דומעל יצחו רלוד לש ריחמבו ,ההובג תיתלוומת 3 דומעל םילוכיה םילודג םילעפמב הקיפרג תוקלחמל רקיעב תודעו . א ,בר םריחמ .יתיבה קושל ןיידע תומיאתמ ןניא עבצב םידומע 9
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 קושל עבצב םידומעה תוספדמ הנמאתת םרטב המ ןמז דוע רובעי
 , .יתיבה
 תוינועבצ רזיל תוספדמ
 4 שי ןכותבש טעמל ,הליגר רזיל תספדמל ההז תינועבצ רזיל תוספדמ
 ידכ םישמתשמ םהבש ,רוחשו בוהצ ,לוחכ-םודא ,קורי-לוחכ :םיפות
 -ה םוחתב יינוציק ןפואב תורקי ולא תוספדמ .םינוש םיעבצ סיפדהל
 ליגרה יקסעה בושחמה קושל ןתסינכ תא ענומ הז רקוי .רלוד 0
 םשב תינועבצה ףדה תספדמ לכל אורקל איה הצופנ תועט .יתיבהו
 תוטעמ עבצ תוספדמ קר ,קויד רסוח והז .תינועבצ רזיל תספדמ
 .רזילה תיגולונכטב תושמתשמ

4 

 םוח ידי לע הוועש תרבעה
 טלשנ - ההובג תוכיאב םייפרג םימושיי רובע - קושה לש ןוילעה הצקה
 | תונוכמ ."םוח תועצמאב הוועש תרבעה" תוספדמ ידי לע הנורחאל דע
 [  תסמומ ,רזע חטשמ יבג לע תאצמנה תינועבצ הוועשב תושמתשמ ולא
 = תוינועבצ תודוקנ תרצוי ודת א1א(0-ה תקינכט ,שומישב םיאצמנ | םיעבצ העברא קרש תורמל .ולא תוספדמב שומישב הצופנ 30001 - | לש הדרפה .רינה ךותל תונטק תופיטב תעקשומו םומיח ףוג ידי לע
 תורצוי ולא תוספדמ .רתוי לודג םיעבצ רחבמ קפסל ידכ התוער לע תחא
 .םיניוצמ םיפקש

 (סצפ דא אפזת8) עבוצ תרבעה
 תארקנה היגולונכטב שומיש ידי לע תולבקתמ רתוי תובוט תואצות
 היהנ הז ךילהת .(כיץש 5081.1א1גד10ַא) עבוצ תארמה וא עבוצ תרבעה
 וז ,תיסיסב .ודרי םיריחמהו הלישבה וז היגולונכטש זאמ ירלופופ
 טרסב תשמתשמ וז הטיש .םוח ידי לע הוועש תרבעהל המוד היגולונכט
 (216%15אד5) םינעבצה םוקמב םינווגמ םיעבצוב הפוצמ תספדמ
 - הטושפ תומד תספדהל וליפא ,תיטיא איה הספדהה תוריהמ .םימוליצ - לש ולאל תומוד תואצותל עיגהל לויכו םיעבוצל ביגמה דחוימ רינל תוקוקז ולא תוספדמ םג .םוחב הרבעהה תיגולונכט שומישבש הוועשבש
 - יקשהל תספדמה תלוכיו םיעבוצה בוליש לבא ,תוקד רפסמ תושרדנ
 " | תוומכ לע הדומצ הרקב תספדמל תרשפאמ עבצ לש תוקיודמ תויומנ
 רוש 5 לוט ב החמוג ןמצעל ורצי עבוצ תרבעה תוספדמ ,האצותה < |  .םמוט-תופיצר תונומת רובע תובוט תואצות תרצויו שומישבש 9

 רוימ ריינב ךרוצהו הובגה יתלחתהה ןריחמ םלוא .הקיפרגהו

 -- ,ירקיעה םיקסעה קוש לע



 הטון .תדד-ק\6א \אכ תרבח .תוריהמב הנתשמ עבצה תוספדמ קוש

 הספדהה תוריהמ רופיש ידי לע וידה תזתה תיגולונכט תא המידק הפחד

 ינומה רוצייל תוקינכטו ינומה קווישב התויחמומ לוצינ ךות התוכיאו

 גוסמו םוחב הוועש תרבעה גוסמ תוספדמ ,ןמז ותואב .םיכומנ םיריחמב

 םישרודה םיכבוסמ םירישכמ םוקמב ,תונתשהל ולחה עבוצ רתבעה

 -אל ידי לע שומישל םינתינה םינימא םירצומ ועיפוה הבר בל תמושת

 לש האוגה קושב תויקסעה תואצותה רחא ובקעש םינרציה .םיחמומ

 .םיריחמ תדיריל ואיבה וידה תזתה תוספדמ

 םייניב קוש רצונו תולעו ריחמ יגשומב תוסנכתמ תונושה תויגולונכטה

 תרבעה תוספדמ םע תויתוכיא ויד תזתה תוספדמ תורחתמ ובש שדח

 .עבוצ תרבעהו םוחב הוועוש

 העדונ תונולח תביבסל .עבצה תוספדמ תיילעל ומרת םירחא םימרוג

 רואל האצוהה תא .יס.יפל שוטניקמה תביבסמ הררג איה ,הבר העפשה

 0857 0 אא א 55 ןוגכ םייפרג םימושייו תינחלושה

 תיסולכואל 26-ה לש יפרגה לאיצנטופה תא הפשחו סדק

 הנכותה לש ההובגה םוכחתה תמרל דמציהל ידכ .רתוי הלודג םישמתשמ

 לש תב תרבח) 1.םאא1 8 ו 11? ומזי תונולח תביבס לש תיפרגה
 1; תספדמ -ע005-ל תמאותה וידה תזתה תוספדמ רוצי תא ,([טאו

 ויד תזתה | תוכיס תספדמ | |
| | 

 ,ההובג סופד תוכיא | = הלוזו תיטקפוק ,הטקש דעב | ךומנ טלפ ריחמ ,הרקי אל
 םוליצל הבורק | תינחלושו הטקש |

| | | 
 תויולע םע תיטיא ,הדבכ | האוושהב הובג ףד ריחמ | תעפותו ההובג ףד ריחמ | סופד תוכיא ,תשעור דגנ

 | תוהובג | תוכיס תספדמל | | םיספ תריציו המתכה | = םינפוג טועימו תינוניב |

 הקדב םיפד 2-כ | הקדב ףד 18 - 4 | | הינשב םיוות 100 - 30 | הינשב םיוות 2000 - 25 \ תוריהמ
| | | | | 

 !רלוד 10000 - 800 רלוד 3000 - 500 | (ןבל-רוחש) 275 | רלוד 1500 - 0 תולע |
 | | (עבצ) רלוד 800 | |

 ףדל םילקש 3 - 5 | עצוממב תורוגא 9 תורוגא 24 - 6 תורוגא 3-מ תוחפ | | | | 6% | -ם תוחפ | ףדל תולע

 אל לבא םוליצל בורק | | תודוקנ 1200 - 300 | רזייל ומכ טעמכ | הבוט :תוכיס 24 טלפ תוכיא |
 .םוליצ תוכיאב | | .הלועמ תוכיאב 'ץניאל | | הריבס :תוכיס ל

 | | טרסה ליגב יולת |

 ינקת | ןץיא |  דואמ םימגדהמ קלחב | הסריג תפלחה וא רופיש | | | | עבצ |
 | | יתוכיא | .םירקי אל | ּ

 הטקש הדובעב תיטיא | | תוטקש | תוטקש תוטקש | .תשעור שער | | | | |

 ידמל תומשוגמ | תויטיאל ריינ לדוגמ לחה | םע םימגד טעמל ,תונטק | | | | | - תוינחלושו תורצ שי | לדוג |
 : ידמל תולודג תוריהמה יקפוא שגמ | |

 . | ןא הפוצמ ריינ יוצר | ...תופטעמ ,םיפקש ,דידב |  ...תופטעמ ,םיפקש ,דידב = | | 2 דידב וא ףיצר | ךיינ |
 0 םיפקש | | |
 / תוכיס 9 תומלעה | דיתעל טבמ |
 | ו -

 : / 1 | : " ו -רלרורה

 יקלח ןפואב ןאכ תאבומ ה. .ךי

 םיינועבצו םינטק םילדומ

 ') ו-9 9 . - . . זורחאה עגרה לש םייוניש רפסמ םע ,דבלב 3 - . מ וא --

 תוספדמ .ז.םאאו ג תא ומאו טד קאןאדמ א ק540797 פפא טד 6
 הילאש תוכיאב םינוט תופיצר תונומת תורצויו קלח רינ לע תוסיפדמ ולא
 .וידה ןוליס תיגולונכטב עיגהל היה ןתינ אל
 םירציימה ,דשאד 0 אזאר גד גקאסכ6ד םה םיפסונ םיפתתשמ
 לש יוניש אוה הז ךילהת .תקצומה הוועשה תטישב תולעופה תוספדמ
 בוטה תא עיצהל יטרואית ןפואב לוכיו םוחב הוועש תרבעה תטיש
 ןידע ,ןפוא לכב .קלח ריינ לע ההובג עבצ תוכיא - תומלועה ינשבש
 קוש המצעל אצמת עבוצה תרבעה תטיש תיגולונכט םאב תוזחל םדקומ
 תוצובק עברא לש תונורסחהו תונורתיה תא תראתמ 4 הלבט .בחרנ
 .תוירקיעה תוספדמה

 טילחהל דציכ - הספדה תויגולונכט :הלבט
 םימייק .הצובק לכב תוללכנה תוספדמה תיברמל תוסחייתמ ולא תורעה
 לש תויוריהמה .רינה תולע תא ללוכ וניא ףדל ריחמה .םיקירח םג ןבומכ

 ללכ יפל לבא ,האוושהל תונתינ ןניא תוכיסה תוספדמו רזילה תוספדמ
 הינשל םיוות 30-ל לוקש רזיל תספדממ קפומה הקדל דחא ףד ,עבצא
 םע ףד תספדהב םיוות 50 וא לופכ חוורב ספדומה ללמ ףד תספדהב
 .לי'גר חוור

 ל ו - .=->+/ה%- <<-ש עשו

 תישיא רזייל |
| 

 תוכיאב ינועבצ טלפ

 . | | ךבעמו םיריחמ תדירי | תוריהמבו היצולוזרב הילע |
 . | | 77 7 ד תקרזהל 600071 ףידעמ קושה
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 . .'ע רישכמ ה 'יהה :

 ולחווור =.
 טגוכ ?אכימ

 :קחיש

 תא רבכמ אל האיצוהש ימ ,\1460%ו

 בוש תאצוי ,וגנוק-ו דה-טאבו סיוויב

 לכ תא תולעהל רומאש חיטבמ קחשמב

 ,והשמ תממעשמה 51/8 185% תרדס

 המ זא .תונקל הווש וליפא היהיש רצומל

 ?וב דחוימ ךכ לכ

 -האקתפרה קחשמ תא תומדל ידכ ,ןכבו

 הרדסל רשפאש המכ ,הז הלועפ

 טֶסב ורקיב קר אל םיחתפמה ,תיתימאה

 תיטסילאיר היימדה רוציל ידכ ירוקמה

 םע דחי ודבעו וצעייתה םג אלא

 ויני יבמ
 81א50 ןטפקה דיקפת תא לבקמ התא

 92% - הקיפרג
 םירצויש ,ואדיו יעטק הברה
 דוע לש תינויזיוולט השוחת
 .הרדיסב קרפ

 90% - לילצ
 תא ונשי תויומדהמ תחא לכל

 סולפ ,ירוקמה יטנטואה רובידה
 הקיסומו םימישרמ םיטקפא
 .הלילעל םאתהב הנתשמה

 93% - קחשמ תמו
 ןקלחו תולק תומישמהמ קלח

 ןורתיפהש ,ןיינעמה .תושק
 .חוכב םג אלא חומב קר וניא

 88% - םייח ךרוא
 הלועפה םע טסווקה לש בוליש
 לש ןנכה ייח תא ךיראמ תצק
 .קחשמה

 91% - ללוכ ןויצ
 .הרדיסה ילוחל קר אל טלחהב

 ;טנוטניאב תבותכ
 הווה ששוווש צוה6טחוחשוו

 ו-4

 | = "ילבש

₪₪ 
 ! , : % ה . , 1 <( -

 ללחה תנחת לש הנופיסל תורישי ורגושת בורקב :!וננוכתה ,51/\א-7א5א יבבוח לכל
 .תעלותה יפ רבעמ תביבסב תונכס אלמו קתרמ עסמב ,סטמק 569 א[אט

 ןיצק) סכסרו כאא ,א!א/ג :ךתווצ םע דחיבו
 רחא בוקעל ךיילע (תורוצ ףילחמה ןוחטבה
 ב ווב
 ו 4
 .ונממ הברהו ,חכב ןקלחו ךישנא
 ,הנחתה לש םיבכרומה היקלחב רקבל לכות
 ,כססאו ןונגסב הקלח הזוזת תועצמאב
 םינוש םינקתמב ה ו וי ממ מפ יי
 ו ל ל וי יבמ

 ל ב ים יב מע יב י'גנארפ ,(0 /\8% תא ל
 עקשה דוע רחא שופיחב
 .םיחוור
 יל וו ניו וג 1 שו \(סאו"ש ו ל יל :םוכיסל

 יו
 ןדמח
 רמשמה

 ו נע גג
 יוהוש 5 - ודהנ י/ו\" רו | 1 4 \צ"מ

 ,, לל .הלועפו טסווק :םיקחשמ יגוס ינש 4 רוה = 4 | ו : ,
 ב ג וגוש
 זרוווזו ןרו \ וזו = 7 .רייו)ה . יוינפל ,םירדהנ הקיפרגו

 ."4 "ו



= 

 . יו
 ו מ -*-<\

 לכהו םיינלטק קשנ ילכ לש בחר ןווגמ ,ןייוצמ לילצ ה הריהמ הקיפרג

 .תולעמ 360-ב האלמ העונת תרשפאמה תינדיתע תידמימ תלת הביבסב

 ינשה קרפה תא האיצומ זאדפאק|גצ .ואלפתת ?ידמ חלצומ םכל עמשנ

 חלצומ היהש המו ונקות םיגאבה לכש החיטבמו 86 6אד תרדסב

 ...אורקל וליחתה !ןומה ?שדח המ זא .רפתשהו ךלה קר ,םדוקב

 תא ריכמ ךכ-לכ אלש ימל זא ,בוט
 ןונגס קחשמב רבודמ ,ירוקמה %0:1אד

 ,תוצלפמ גרוהש םחול םוקמבש קר ,וכטטא]
 תויללח תלסחמש תיללחב םיטלוש םתא
 לכ לע העונתב ןבומכ תונייפואמה ,תורחא
 .ךיתחתמו ךילעמ ,ךסמה
 ומכ םיקחשמש ןמזב ,יניצרה יונישה אב ןאכ

 םכל םינתונ ,זכ:\ א 06 אה
 1:80 אך - הטמלו הלעמל טיבהל קר
 םגו הטמלו הלעמל לכתסהל םכתא חירכמ
 .דורשל ידכ קר םינוש םיהבגב סוטל
 שיש ןבומכ לבא .יסיסבה ןויערה ךרעב הז
 ליכמ קחשמה :םירחא םירדהנ םירופיש דוע
 םלוע :תומלוע השישל םיקלוחמה םיכסמ 0
 לכ ישארה בייואה סיסבו חרק ,שא ,םימה
 םיירזכאה םירוציבו םיטובורב ןייפואמ דחא
 תפסותה תועצמאב ופיעת םתוא ,ולש
 חתותמ ,קשנה ילכ תרדיסל השדחה
 תפעה לש תרשרש ןקתמל 'טושפ 21 א
 דויצה ינסחמ םאו ,סיבר םיבייואה .תוצצפ

 םכתא ריאשהל וקיפסי אל תשומחתהו
 קשנ בונגל ,ןכ ,בונגל לכות ,םינכדועמ
 ףידעתש וא ,ךלסחל םיצורה הלאמ
 ידכ | גץדפאתמשתא"א6פ-ב | שמתשהל

 .תומוצע תויוריהמב םהינפ לע ףולחל
 סנפל תודות רתוי בוט הארת םוקמה תא
 רחבמ תועצמאב ,ךיתועיגפ תא םגו ןקתומה
 םיטייבתמה םיליטה תמלצמ ללוכה תויוז

 ינש !ןבומכ ?כגדוזאו גד( 4-ו .רגשתש
 לכות םהב ,אשונל ושדקוה םידחוימ םיבלש
 ךא .ודגנ וא רבח םע ,םדומ רוביחב קחשל

 תינמז וב םיקירפ הנומש :רתויב לודגה רבדה

 תיללח חקול דחא לכ רשאכ ,תשר רוביחב

 !םירוצעמו םיקוח אלל ברק ליחתמו

 אוה ךיא .םיהדמ קחשמ אוה ,וכ0 אד 2
 אציש שא ש או! א א ג םע דדומתי
 .הארנו הכחנ !הנורחאל

 :תכרעמ תושירד

 6-01 ןורכז אגאו םע 486[כא33 בשחמ
 .הלופכ תוריהמב

 56 אז 2 :קחשמה

 הידמיטלומ .יס.יפ :רישכמה

 יסגול לאכימ :קחיש

 92% = הקיפרג
 ןונגסב ,תידמימ תלת הקיפרג
 תקלחה .בוט ךכ-לכ ונל רכומש
 סחיב תצק הרפוש ךסמה
 שי ,ןיידע לבא ,םדוקה קחשמל
 .ךסמה לע םיחרמנש םילסקיפ

 80% - לילצ
 יתעדל) ןטק דחא ןורסיח
 .הקיסומל רושק אוהו (תוחפל
 ובגתת הקיסומהש ףידעמ ינא
 קסעהש הריואל םאתותו
 .עיגמ ברקהו םמחתהל ליחתמ

 85% - קחשמ תמר
 תמרל םמצע 0 םיבייואה
 ,רתוי בוט היהת ,ךלש קחשמה
 ךיא) תשומחתב ןכסחו קייודמ
 .ותוי םיקזח ויהי םהו (?רשפא
 ,ושלחי םהו ,עגפתו איטחת
 אלו קחשל ךישמתש ידכ לכה
 .שאייתת

 90% - םייח ךרוא
 םיסומע ,םילודג םיבלש 0
 םיחיטבמ ,בוט ןשקא הברהב
 לכל תוכממ האנה לש תועש
 .ןונגסה יבבוח

 < 92% - ללוכ ןויצ
 לש סטאז \טאת-יאו ,יתעדל
 ,רתוי הפי קפס אלל 0
 . ףוריצה תא םיבהואה הלאל ךא
 == רוטלומיסו 001 לש ינלטקה
 - 7" הזה קחשמה ,בוט
 .הבושתה

 ]| בר תבותכ



 ,ןחלוש לגרודכ קחשמ :=00584וו

 4 לע האלמ הטילש חקול התא וב

 יי פל

 ,בבוסל ךל םירשפאמ רבכעו תדלקמ
 יתש ןנשי .עיקבהלו םולבל ,רוסמל
 .םדקתמו ליחתמ ,הריחבל תויצפוא
 תולקמה ןיב רבעמה ,ליחתמ תמרב

 לקמב טולשתש ךכ ,יטמוטוא אוה
 הזזה תרזעבו רודכל רתויב בורקה |

 םילייחה תא בבוסת הלאמשו הנימי
 תמרב .תשרל רודכה סינכהל הסנתו
 לקמה תא םג רחוב התא ,םדקתמ |

 יריב

 | םיקחשמה תא ובזע

 לוש ינוקחשמ השולש

 85% - הקיפרג
 דואמו הפי דואמ הקיפרג
 .תיעוצקמ

 88% - לילצ
 םיילוקה םיטקפאהמ קלח

 לכ

 ומכ דחוימב םימישרמ
 .להקה תובהלתה

 86% - קחשמ תמר
 .םישק דואמ םיעטק שי
 תומר יתש שי לזמה הברמל
 .ישוק
 000 - םייח ךרוא
 .םיקילדמו םינטק םיקחשמ -

 92% - ללוכ ןויצ
 תשלושמ הליבח :םוכיסל
 תורשפאה .הביהלמו תרדהנ
 דע לש תשר וא םדומ רוביחל
 - תינמז וב םינקחש 7
 .הלועמ

 ספוקב לסרודכ 5
 וז חק !ןאכ ומכ שגרמ ךכ לכ היה אל
 35-ל קלוחמה ,שרגמב םוקמ לכמ
 ,ןושאר וב לפונ רודכהש רובל עגה
 תמ תמרב ור רב יו

9. 9 

 לש הליבח ,ףוס ףוש .םכל |
 אלל ףיכ לש תובָרּת

 ב וי בג יה
 לש ברק והז ,בירי תפו

 ןיא םדקתמב .חצנמ ,וב
 ןאל עונלו יצחה תא רוב
 רהממ אל ביריה םא .ןח
 דצל רובע טושפ ,הרזחב
 שממ .עיקבהלו ךלהמ

 הז תא קחשלו תאצל ומכ

 ,םינוקחשמה תשולשמ ₪ :

 רתויש המכ בושח !486 בשֶח
 .8אוס ג ומכ והשמ ,רמזל3 מי

 1 בז 7

 ישפוח ןמז שי ,רודכה ספותש שמ
 ןוקנה רפסמ ,עלק םא ,קייודמב ותוא
 ון םא ,יצחהמ ררחושי רודכהו ןכדעתי
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 םינוגילופה יפשא לש הנורחאה הריציה אוה 468

 כ יל ג יי ב יץ מ כ ו 60 0 6

 יי םורופב

 קנט תועצמאב עונל איה קחשמה תרטמ
 גי יי יי )יב ייל מ |
 ןכמ רחאלו ךובמב םירוזפה םיטירפ רפסמ
 ןבומכ .בלשה ןמ האיציה תדוקנל עיגהל
 חטשב םירזופמ ןיינעה תא תושקהל ידכש
 יי בי יי יי
 יג יכ י כה ינ יב ל  ב  ימה יג י
 לש קנטה דיוצמ הלא םע דדומתהל ידכ
 גי ימיני יוני יגיב
 וא םישדח קשניילכ ומכ תונוש תופסות
 .רבגומ ןוירש
 - ידמ ינטשפ יל הארנ קחשמה ןושאר טבממ
 וארנ םינושארה םיבלשהו טושפ היה ןויערה

 רפסמ ירחא לבא .םילקו םינטק ארונ יל
 לא באשנ ימצע תא יתאצמ הלאכש םיבלש
 .ונממ קתנתהל השקתמו קחשמה ךןות
 - רתוי םילודגל טא טא וכפה םיבלשה
 ,הבוג תומר המכ לע וערתשהש קנע יכובמ

 לכה תא םירבחמה םירשגו תוילעמ םע

 החל
 המרמ םיקנטב רוחבל יתיכז ךשמהב

 ףוסאל יתלוכיש תופסותהו רתוי תמדקתמ

 .רתוי םיניינעמו םינווגמל םה םג וכפה ךרדב

 תונבל הזה קחשמה חילצה רצק ןמז ךות

 רכמתהל יל ומרגש רגתאו ישוק תמר ומצעל

 45511.7 אז65 :קחשמה םש
 קפא"ו .יס.יפ :םירישכמ
 :קחיש

 | 87% - הקיפרג
 תיארנ הקיפוגה ;5\"ה תסריג
 ושאמ רותוי תעצקוהמו הדח
 םג ךכו .יס.יפה תסריגב
 .היצמינאה

 83% - לילצ
 םיילוק םיטקפאו הקיסומ
 אל ךא ,םינהמו םיבוט
 .תועתפה וא םישודיח

 89% - קחשמ תמר
 ,דואמ תוקיחש תואסריגה יתש
 .תרבוגו תכלוה ישוק-תמר םע

 869% - םייח ךרוא
 ,םירכממו םילודג םיבלש
 קתנתהל השק שממש
 .קחשמהמ

 84% - ללוכ ןויצ
 אל היגטרטסא הלועפ קחשמ
 ,ללכב ער

 :טנוטניאב תבותכ
 110: /צעוש .80הצ .6סהה



 הו \זאצ פז גט | ב :קחשמה םש

 הידמיטלומ .,יס.יפו 0 :םירישכמ

 ליגו רמוע :וקחיש

 92% - הקיפרג
 ,תיתוכיא דואמ היצמינא

 ךותל הפי הרוצב תמרוזש

 ,םיסונמ םיקירפ .קחשמה

 טרסב ומכ ןאכ ושיגרי

 דבלמ ,שממ לש יביטקארטניא

 ,ינועבצ .רייוצמ ולוכש הדבועה

 .ךירצש ומכ ,טרופמ

 91% - לילצ
 תעצובמש ,תירוקמ הקיסומ

 ,תיתימא תרומזת ידי-לע

 .הריוואל הסינכמ טלחהב

 וא בשחמה תא רבחל ץלמומ
 ואירטס תכרעמו רבגמל ףוסמה

 .תונהל ידכ

 89% - קחשמ תמו
 ךירצ .לק אל טלחהב קחשמה
 תויהלו שארה תא חותפל

 תיטיא הלועפ .ןמזה לכ םיכורד
 ולוסיחל איבת םכדיצמ ידמ

 ,חינהל ריבס .סנאל לש ריהמה

 קחשמהמ םיבו םיקלחש

 םימעפ ופסמ שורחל וצלאת

 !םולשב םתוא ורבעתש דע

 85% - םייח ךרוא
 ,קחשמה לש םישקה םיעטקה
 םינויצה ףיעסב ורכזוהש
 יד תויהל םילולע ,םדוקה
 .םינבצעמ וקיעבו םילכסתמ
 םכח שומיש ,ינש דצמ
 ףןסניאו הרימשה תורשפאב
 ובגתהל תורשפאמ ,תומשנה
 קחשמהמ תונהלו היעבה לע
 .ופוס דע

 88% - ללוכ ןויצ
 ןמז הבוה םהל חקל ,רדסב
 לבא ,א\ וטו 50171 תרבל

 קחשמ .ובזכיא אל םה תוחפל
 לכ דבכל יוארש ,דואמ בוט
 .תיתוכיא םיקחשמ תיירפס

 ;טנוטניאב תבותכ
 ו (1ןכ:/ רטט 60 ץ3011.שסמו

 .טפוסידר תרבח לש הזה קחשמל ופיצ םיבר םיקירפ /
 ,םצעב .הנשמ רתוי ינפל ולחה וילע םירובידה 7

 ותמ תומד ,הז לע םיבשוח רשאכ
. | 

, | 

 אוה סנאל

 קירפ

 ,יתימא

 לבא ,בשחמה לע קחשל םג םיעדויש הלא םתואמ

 בשחמה תא קרפל ,עונמה הסכמ תא םירהל םג

 .תומוצע םייניעב ,הרזחב ביכהלו תונטק תוכיתחל
 םיערפומהו םיבוטה םירופיסה לכב ומכ ,דחא סוי

 ורינ רוטקוד לש בשחמה תא ןקתל ץיגמ סנאל ,תמב
 לע טלתשהל ,יופצכ ,ףאושש ,יכיספה סיזורינ

 אל הז םיבשחמ ןוקיתש ,הלגמ סנאל ןאכ .םלועה

 רוטקוד לש הדבעמה ,השעמל .םעפ היהש המ קוידב
 .תויצאטומו םירוצי תפודר הריט ךותב תאצמנ ורינ
 הצוחה םיאצוי ךיא ?בצמה תא םינקתמ ךיא
 בלשמש ,ומצע קחשמה םצעב הז ,בוט ?תכובסתהמ
 .הלועפ קחשמל טסווק ותויה ןיב האלפנ הרוצב

 לע העיפוה רבכ קחשמה

 קירפ - .לש רעש

 שאר םע ,םיבשוחמ תויהל ,תוריהזב לועפל בושח

 ינפל ,רהמ לועפל ,תוחפ אל בושח םג לבא .חותפ

 תמאב סנאל ,לכה-ךסבו .סנאל תא לסחי והשימש

 .וילע לבחש ,ביבח דואמ רוחב

 לש רצק םוגיס .לכה ונרמא ולא תודבועב םצעב

 רתוי תצק הורש ימל .קחשמה יפואו הלילעה

 קחשמב רכזיו ותחדפ תא גדגדיש יאדכ ,השחמה

 - תג סצ507ד תרבח לש חילצמ דואמ דואמ

 רשפא םיקחשמה ינש ןיב .תא 00%" [.\ןא

 .םיבר ןוימיד יווק אוצמל
 ינוסל םג עיגהל תורומא קחשמה לש תואסריג
 ומכ ,ולא םירישכמ .ןרוטאס הגסל םגו ןשייטסיילפ
 ,ובטימב דייוצמ תויהל בייחש ,.יס.יפהו 31200-ה םג

 ל תוהובגה תויפרגה תויוכיאה תא קיפהל םילגוסמ
 .קחשמה



 6588 :קחשמה םש
 מס :רישכמה
 ₪ רמוע :קחיש

 עיגהל תוליחתמ ,וישכע .עונלוקה יכסמ לא הלע איה ,הנשנ ינפל .תיראלופופ היזיולט תרדיס רותב וכרד תא לחה רפסאק
 .ולש קחשמה תואסריג

 דשה ,רפסאק לע רמול רשפא דוע המ |
 תוחפ יכהו יתודידי יכהו ביבחה ,בבושה
 קשחמה תלילע ,יופצכ דואמ ?םלועב דיחפמ
 ךירצ רפסאק .עונלוקה טרס לע תססובמ
 יי

1 
 .תודיח דואמ

 1 יי יב
 .יסאלק תואקתפרה קחשמ חתפל ,יילפרטניא
 ,תוריגמב טטחמ ,רדחל רדחמ רבוע רפסאק
 םירבעמ ףשוח ,םינוש םיצפח אצומו ףסוא

 תודוכלמ לעמ גלדמ ,תודיח רתופ ,םייִדוס

 : .הנהמ דואמ קחשמ קפסמו

 רבודמש חוטב יתייה ,הנושארה הבשחמב

 ילוא ,לק והשמ .םינטק םידליל קחשמב

 ינא ,יתקחישש ירחא ,לבא .ישפיט וליפא

 ,יתוכיא דואמ קחשמב רבודמש תודוהל בייח

 טלחהבש ,(השק אל םג ,בוט) לק אל ללכב

 !החפשמה לכל דעוימ

 8590 - הקיפרג
 ,םינטק םיטרפ ןומה לע שגד
 גוסהמ ,הקזח היצמינא םע
 הבהא הבוה םע תרצונש
 .סקיפרג ןוקיליס יבשחמב

 87% - לילצ
 הקיפרגה תורמל לבא ,עיתפמ
 תא רתוי יתבהא ,תממהמה
 ,תיתרומזתה הקיסומה
 .הריואה ךותל קומע הסינכמש

 86% - קחשמ תמר
 .תוליעפ ןומהב סומעש קחשמ
 טלחהב לבא ,השק הניא הבורב
 .זוכירו הבישח תשרוד

 90% - םייח ךרוא
 לש תונוט וב שי .קנע קחשמה

 ורמגתש ירחא םג .הדובע
 ליחתהל בצעב ולכות ,ותוא
 המכ דוע אוצמל ידכ בוש
 םתספסיפ ילואש םיצפח
 דועו ידוס רבעמ דוע .ךרדב

 םתסחייתה אל ילואש ,זמר

 הנושארה םעפב הכלהכ וילא

 88% - ללוכ ןויצ
 הביבחה התיה הרדיסה רספאק

 היה טרסה רפסאק .ילע

 טלחהב לבא שטיק ,ץלאמש

 קפסמ קחשמה רפסאק .הנהמ

 יבבוח לכל האנה לש תועש

 תצק ,תואקתפרהה
 תוזירז תצק ,היגטרטסא

 !ףיכ הברהו תועבצא

 ;טנוטניאב תבותכ
 110: / שעור .1ח16זכ[גצ .6סהה



 םור.יד.יס ,ןורכז

 תוריהמב

 ,תעבורמ

 2 ,רבבע

 ,םיננוכ

 ,קיטסיו'ג

 ,6.22 סוד

 ,3.1 תונולח

 ןנוכ ,6.0 דרוו

 אלמ חישק

 יקחשמו םיקחשמ

 .הזיראב םיירוקמ םור .ידיס

 .03-5348460 .לט ,ןורוד רוא 7 ==

 תוריהמב םורידיס הריכמל * | יי וו =.

 16 לוק סיטרכ + תעבורמ 8 י

 דנואס ,ביטיאירק לש טיב

 םיקחשמ 3 + ירוקמ רטסלב

 לכה .יד.יסה לע םישדח

 םילבכ ללוכ ,ח"וש 1100-ב

 .לט ,ץנארב קיציא .םירביירדו

707. 

 קסיד ,4866א4/100 הריכמל

 ,4 תוריהמ רוטילקת ןנוכ ,0

 הגמ 8 ,םיטקסיד יננוכ 2

 ,62\5/\ ךסמ ,ימינפ ןורכיז

 107-ו 3.1 תונולח ,6.2 סוד

 -ב לכה .םיירוקמ םיקחשמ

 .לט ,ןורוד רוא .ח"ש 0

0-.-. 

 וימאותו ודנטנינ
 2 + ןוסאגמ רפוס הריכמל *

 םיקחשמל הסינכ ןיא

 !בונג שוכרלו םיקתעומ

 וימאותו .יס.יפ
 ,הגמ 2 ,386 בשחמ הריכמל

 דנואס םע הגמ 80 קסיד

 ,קינוסנפ תספדמ ,רטסלב

 םיקחשמו תועגשמ תונכות

 רואיל .ןיוצמ בצמב םיירוקמ

 .03-6413305 .לט ,ןמכייט

 םע 3865%א בשחמ הריכמל *

 הגמ 4 ,קיטסיו'ג ,ינועבצ ךסמ

 ,םישקמ 101 תדלקמ ,ןורכז

 טיבהגמ 212 םע חישק ,רבכע

 2440 םדומ ,םיננוכ 2 ,ןורכז

 .לט ,בוזיבא יעור .תונכותו

7. 

 8 486184 בשחמ הריכמל

 ןנוכ הגמ 530 ,ןורכז הגמ

 הגמ 1 ,ינועבצ ךסמ ,חישק

 קירפ יארוקל דחוימ עצבמ
 תוושקת םלועל ךןתסינכב ךל עיסת בוסדאשי
 בוסאושי תכועמב יונמ :הנתמ ךל קינעתו םיבשחמה
 | !םילקש 50 יוושב ,שומיש תועש 30 םע ,םלש שדוחל
 - תשרה זכרמב הרזע וא ףסונ עדימ :תורבחתהל תוארוה *

 .רבוחתו םויה דוע חלש * .09-903897 .לט
 ,פקשו6= אוחאט טירפתב "1" רחב ,133-ל םדומה םע גייח
 :אזאא שקהו כאו םושר ,עדימה קסויק לש ישארה טירפתב
 (תורישי רבחמ שא! ,קסויקה יטירפתל סנכהל ךרוצ ןיא ,בל םיש)

 - חלשו רוזג - - - - - חלשו רוזג - - + חלשו רוזג חלשו רוזג . - חלשו רוזג

 רורב די"-בתכב םיאבה סיטרפה תא אלמ אנ :יונמ תנמזה
 ו אש (החפשמו יטרפ) אלמ םש
 ו 0 יב ישו בוחר
 וש "ג להו ב 0% 1-5 יל .. :ןופלט

 .(וג.,(ווורוווווו4י+יו93יי3'

 ,.ווו(((..וווווווורוווווווו.יווו,,4+54.34% .ו.וו.גורוווייי% * 
. 

 םישדוח 3) שומיש תועש 0
 ו ו-2 : יארשא סיטרכ/ק'צ ףרוצמ
 וו ב ות  ----------הוש :סיטרכ רפסמ
 15.96 דע ףקותב * מ"עמ םיללוכ םיריחמ

 .+.4.4ו4%%99%.*

 + תוטלק + םיקיטסיו'ג

 500"ב לכה ,לבכו תונטנא

 .לט ,בוסוד ןונמא .דבלב ח"ש

4 .. 

 5 + ודנטנינ רפוס הריכמל +

 7 םיקיטסיו'ג 2 + םיקחשמ

 תטלק לכל תוטלק םאתמ

 םיקחשמ 5 + ודנטנינ רפוס

 .לוזב לכה .ריג-םייגל םישדח

 .037-6745534 .לט ,רגת יש

 2 ,ןוסאגמ הריכמל +

 םירקי םיקחשמ 3 ,םיקיטסיו'ג

 ח"ש 180 לש קיחצמ ריחמב

 -םייגל הרומתב הפלחהל וא

 ,ןמרטופ רא .םיקחשמ םע יוב

 .03-7522591 .לֶט

 הגס
 לנש + 2 ביירדהגמ הריכמל *

 טלש ,םירותפכ 6 לש םיטלש
 קחשמו םירותפכ 3 לש דחא

 460-ב לכה .ח"ש 350 יוושב

 .לט ,בד בגשמ .ח"ש

5.. 

 2 4-2 בלרדהגמ הריכמל *

 םירותפכ 6 טלש + םיטלש

 ריחמב 349 יושב קחשמ +

 ארזע .ארזע תא שקבל האיצמ

 .03-574861 .לט ,יעלקלא

 2 + ביירדהגמ הריכמל *

 םירותפכ 6 טלש + םיטלש

 לטרומ :םיקחשמ המכו לודג
 ,בוחרה םחול רפוס ,2 טבמוק

 שא" אא

 רבד לכ שוכרל ןתינ .זכ8א[כ
 .לט ,לילבוב תימע .דרפנב
1--. 
 טלש םע ביירדהגמ הריכמל
 הגמ הריכמל .ח"ש 290-ב
 ךסב םיקסיד 4 סע ,2 .יד.יס
 :םיקחשמה םע ,ח"ש 0
 ₪016 ,טבמוק לטרומ
 םיקחשמ 2 דועו ,(%
 םייג ןכ ומכ .ח"ש 350 יוושב
 190-ב םיקחשמ 3 םע ריג
 תילע תרצנ ,ייגרס .ח"ש

8 

 +  ביירדהגמ הריכמל

 םאתמ + טלש + םיקחשמ
 לכ .האיצמ ריחמב סיסנ'גל
 לט ,לגייב ריפוא !הכוז םדוקה
0.8 

 קחשמ + ריג םייג הריכמל * |

 לכה .יאנש + ח"ש 179 יושב

 בצמבו דבלב ח"ש 500-ב

 .לט ,הידבוע יזוע .ןיוצמ
20. 

 םע ריג םייג רוכמל ןינועמ
 .םיקחשמ 3-1 הלדגה תיכוכז
 םע דחאו ןמרדייפס ,3 קינוס
 ץורימו סינט סירטט לגרודכ

 ינד .שימג ריחמה .תוינוכמ

 .0375049975 .לט ,ץיבא

 טלש + ליגר טלש הריכמל
 תטלק + םירותפכ 6 וברוט

 תטלק + ח"ש 350 יוושב

 ריחמב ,ח"ש 250 יוושב

 .לַט ,סקו רינ .האיצמ

. 3 

 2? + 2 ביירדהגמ הריכמל

 א"פיפ :םיקחשמ 2 + םיטלש

 ומכ הלועמ בצמב 111111 5
 .לט ,רלשיפ רינ .שדח

2-. 

 תונקל ,רוכמל ,ףילחהל ןינועמ

 לכב ןרוטאסל םיקחשמ

 גישהל ןינועמ םגו תוטישה

 0/41.46716 קחשמה תא
 14-כ יתושרב דד

 .לט ,ץיבולכי ןתיא .םיקחשמ

33. 

 4 + ביירדהגמ הריכמל

 3 + קיטסיו'ג + תוטלק

 6 קיטסיו'ג + םירותפכ

 6 קנע קיטסיו'ג + םירותפכ

 + דחוימ 650 םירותפכ

 ןכ ומכ .תוטלקל םאתמ

 4 + .יס.יד הגמ הריכמל
 .לט ,ןריל .ח"ש 750-ב םיקסיד

3.. 

 ןשייטסיילפ
 ןשייטסיילפ ינוס הריכמל
 + םיקיטסיו'ג 2 + יאקירמא
 סיטרכו םיחבושמ םיקסיד 6
 ןיוצמ בצמב לכה .ןורכז
 ,לעור .ח"ש 2,700 ריחמבו
 .08-8641152 .לט

 3ס0
 ,םיקחשמ 14 + 3120) הריכמל
 2 א0ג ₪511, :ומכ
 [[ ואו א



 יקחשמ 10 + תוורו

 \\ 1% אפיה

 גאטזא ו
 ( אואו

 אסא קץ \צ
 דועו

 לט ,לטיבא ינו ועימו

06-3968842 

 רוזר זר זר

 וימאותו .יס.יפ
 תא גישהל ףוחד ךירצ

 51 רוטלומיס :םיקחשמה

 ( ( וא[ אס אר 0

 ,ירבצ ריאמ 60 אוק

 .03-0659791 .לט

 תילוש :םיקחשמה הריכמל .

 70-ב לפואה ערזו ףשכמה

 רדנמוקו ח"ש 50-ב סקה ,ח"ש

 ,רלפל רינ .ח"ש 100-ב דלב

 .09-338983 .לט

 םור.יד.יסל קחשמ הריכמל *

 לש 5605 051 6

 ןרע .האיצמ ריחמב ,הרייס

 .03-6480025 .לט ,לקנרפ

 קחשמה תא רוכמל ןינועמ *

 ריחמב = \ 05 70 81 \('א

 דעב ףילחהל וא ,דואמ לוז

1 95 .5-51 

 9 ד שא א 1

 ,רוצ דבוא .תולבגמ אלל הסיט

 .08-463182 .לט

 א[: וא \ ₪108 | ךל שי םא

 תא ךל רוכמא

 לג .א1 זו אוסה 2

 .08-9287748 .לט ,ךיירנוא
 קחשמה תא שוכרל ןינועמ
 םור.יד.יס לע 3 במוק לטרומ
 .היתוביבסו צ"לשאר רוזאמ

 .03-9662344 .לט ,רסיק ריק'
 תילוש :םיקחשמה הריכמל
 /₪ 60  ,ח"ש 100-ב ףשכמה
 50-ב 7קן1צ 8 ,ח"ש 50-ב
 200"-ב ינלטק חרי תחת ,ח ש
 -ב וא ג אא \[1 || ,ח"ש
 .לט ,ירמ םיסינ .ח"ש 0
4-5 

 אא 1 [ץת קחשמ הריכמל "
 ליא .ןיטולחל שדח .יד יסל
 .08-8596973 .לט ,לסל

 ₪110. הריכמל '
 ץסאדפא, א.00%"%
 םיבר םיקחשמ דועו 1.1%

 םיטקסיד לעו .יד.י

 .רה ימולש .םיחונ םיריח

0 
 רוכמל וא ףילחהל ןינוע

 0 א 00א1 1.
 לגרודכ ,ובוה ,3 םינילבוג
 2? טבמוק לטרומ ,0 הילטיא
 .לט ,ינש .דועו דועו ,דר
 ..)מ8
 :םיקחשמה הפלחה וא הריכמל
 ,27ו 1 סנישמ ורקימ ,96 אפיפ
 ז דד. אנ

 ג כצ אדא

 * טק 51 .א[ \צ18 2
 שה 4-7 1+2, אגע

 .לט ,גרבנירג יש .10(נ

6-. 
 :רוטילקתה יקחשמ הריכמל
 לש ומוי ,ךלמה תמשמ

 ,סנו'ג הנאידניא ,לקטנטה

 יח חועוע 0

%. 

 מב

 ט

- 
 1 מ

 9-2 :ןופלטב םיפסנ םיטרפ .ן'זיווטנ תועצמאב טנרטניאל רבחתמה קירפ "לכל ,םניחב תונושאר תורבחתה תועש 0

 ,גרובצרווש יש

 04-8389279 .לט

 .3 קינוס קחשמב הרזעל קוקז
 ןפלטיש קחשמה תא רמגש ימ
 הרומתב רוזעל ןכומ .ילא
 . סקמו םאס קחשמב
 .יס.יפל םיכרדב םילגלגתמ
 .לט ,הכרב ימולש

 ןודעומ םיקהל ןינועמ

 הביבסהו הינתנב .יד.נא.יד

 :לא רשקתהל אנ םיניינועמה

 .לט ,ןייטשנורב ידע .---1
 .-13 6סא[א[גוצס-ב הרזע ךירצ * ,95 ייא.יב.נא ,רול ןוגארד

 והשימ םע קחשל ןינועמ * ,.יס.יפל א 0 ,ןזור לאירוא .ם'ג םא.יב.נא
 ןתא הרומתב .הפיח רוזאב .03-7523348 .לט

 תפקתמ ,11א5-ל םיפיט

 .3 טבמוק לטרומו םידרומה

 םיקחשמ וא/ו םדומב ,6

 ,טיבש ןתיא .םירחא

 .03-6417344 .לט

 ,הקיסומ ,הנפוא :אשונ לכב ?טנרטניאב תניינעמ תבותכ תאצמ

 התוא חלש ?דועו המייא ,טרופס ,הקיטילופ ,ינוידיב עדמ ,עונלוק

 םיחלושה ןיב .תשרהמ דירוהל ןתינ ןתוא ,תונומת יצבק םע ,ונילא

 61280 א"ת 28110 ד"ת - יטיפרג :לא חולשל .בשחמ יקחשמ ולרגוי

4" 

 ,תויונח לש תויקסיע תועדומ
 דובַכְל

 ₪7 = םולשתב ולבקתי םינאוביו םירחוס :לירפ תכרעפ - סיצְוציפ י

 5 ; - , 80 א"ת פוס ד"ת ו

תפ/ולילה/ וודעופ/סילחשפ/סיריטכפ | יגוויסכ האכה העדולה תא ,סניחב ,ופסרפ אנ י
 סי 2 כ

 4 א רורכ די-כתככ העדופה חסונ 0 :סי/ר ו
 0 ישכפה סט =

"7 

. %-87 8 
 ,וווווווווווג'וו.
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, 4 

 . % . '. . .% *אי'.

 יויו 5 139% :סש

 ל ל :דוְסי
'" 

 ₪ 7 - 3 - יי
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 לש החיתפה תר
 ,הנהו .שדוחה רבכ 64-ארטלואה

 ןמנזור קראמ :תאמ

 עדנ תאז ?אצי אל וא אצי .םיטרסהמ קתקתמ ןמור ומכ טעמכ עמשנ הז

 ףוס תארקל לבא ,אצי ןכש ,םלוכל רורב ,םייתניב .אבה שדוחב קר

 ,לשכע דע בכעתה 64-ארטלואה הללגב ,תיתימאה הביסה ינו שדוח

 ףוסמ שוכרי אל דחא ףאש ,בטיה העדי ודנטנינ .םיקחשמה התיה

 ויהי ףוסמלש קיפסמ אל :תפסונ תחא הדבוע העדי ודנטנינ לבא
 םיקחשמ .םיטהולו םיידוחי ,םירדהנ םיקחשמ ול ויהיש ךירצ ,םיקחשמ

 ,םיקחשמה ליבשב ,ןכומ היהי דחא לכ ןכלו הצור דחא אלכש .הלאכ

 .ףוסמה תא שוכרל

 לש תמצמוצמ הצובק יהוז ."תומולח תרחבנ" המיקה ודנטנינ ,ןכל

 רציילו ודנטנינ םע הלועפ ףתשל ומיכסהש ,תוקיתו םיקחשמ תורבח

 ושקיב תובר תורבח .64-ארטלואה רובע דחוימב םייתוכיא םיקחשמ

 ונענו ודנטנינ לש םינחבמה תא ורבע תוטעמ קר לבא ,תרחבנב ללכהל

 וררועי תמאבש ,םיבוט םיקחשמ :תויונחב םכל הכחת האצותב בויחב

 תחא הדבוע רוכזל ךירצ ,ןיידעו .רישכמה תא שוכרל ןובאיתה תא

 רודל םיכייש 64-ארטלואל וישכע ואציש םיקחשמה לכ :הבושח

 אולמ תא לצנל ןיידע ועדי אל ולא םיקחשמ .םידסיימה רוד ,ןושארה

 םיחקל וקיפי םינרציה ,ולא םיקחשמ תוכזב .רישכמה לש ותמצוע

 סחיב הנוכנ התיה וז הדבוע .רתוי דוע םיבוט םיקחשמ רצייל ודמליו
 וליפאו ןרוטאסה ,3₪0-ה ומכ קושל ואציש םימדוק םיפוסמל

 .ןשייטסיילפה

 לע םיחווידה תא איפקהל ,תונושה תוינרציהמ השקיב ודנטנינ ,םייתניב
 תונלבס תורסח תוינרציב ,רבתסמש יפכ ,לבא .םישדחה םיקחשמה
 ..ןהלש תודוסהמ דואמ הברה ףושחל וחרטו

 םניאש ,ולא לכ ןעמל ,םיקחשמה לש הרצרצק הריקס ,וישכע זא
 4 ינפלמ ,ונלש הבתכה תא וארק אלש וא ,וטוטואה רודמ תא םיארוק
 ייאקנישוש תכורעת לע ,םישדוח

 :םלועב תישפיט יכה הביסהמ הזה קחשמב ליחתהל ונרחב - 1! א0א
 םצעב וזו ,'א תואב ליחתמ הרבחה םש .םיילקא תרבח תיבמ אוה
 דייצ אוה קורוט .סקימוק תורבוח ךותמ תומד איה קורוט ...הביסה
 איהש הביסה וז .ונלוכ תא העתפהל הצור םיילקא תרבח .םירואזוניד
 ותוא אוה המגדהה קחשמ םג .קחשמה לע עדימ לכ הררחיש אל ןיידע

 | םיקחשמה לע תוטרופמ רתוי תצק תועידי ונלביק רבכ עה רבעש שדוחב קר | | יב תוקפס ונלעה רבעש ט | לש התלוכיל סחיב חוק

 ב ורוגישש ,ריעצה ףוסמה תא ווליש םינושארה

 .םיקחשמ ול ןיא םא ,םלועב לוז יכהו אלפנ יכה ,בוט יכה היהיש ,קחשמ

 תומולחה תרחבנ
 לש קווישב ליחתהל ודנטנינ

\ 

 | .בכעתהל ךישממ תמא

 .ךסמה לע הרוק המ ןיבהל רשפיא אלו יאקעישושב גצוהש ,ןשי קחשמ
 ילמיעמ ריצקת םגו קחשמה לש תונושאר תונומת ,קירפל ידעלב .לבא
 .הרויה ןדיעב םש-יא האקתפרהל עלקנש .ינאידניא דייצ לע ,הלילעה לש

 ,ףרוטמ הזיא רוצעל ,תיתימאה ותרטמ .םירואזונידב םחלנ ןבומכ אוה
 .תושונאה לכ תא דימשהלו ןמזה"ףטש תא רוצעל רישכמ ודיבש
 אלמל יופצ ,סטרא-קינורטקלא לש יסאלקה קחשמה - 1: 5005
 דבלמש ,םינעוט הרבחב .64-ארטלואה לש תיביטרופסה תצבשמה תא

 קשממ לולכיו ,תויומד דוע לולכי אוה ,שדחה ףוסמל הנכותה תמאתה
 .64-ארטלואה לש תצק הרזומה תידיל דחוימו שדח

 2 םאות - 0
 .קטמייג תיבמ אתת
 תרדיס לע ךמתסמ ,ןבומכ קחשמה
 ןפיב םג תיראלופופ דואמש היזיולטה
 ,ץראב .תירבה-תוצראב םגו
 תצק ודביא רבכ ,םיקירטובורה
 .םהלש םסקהמ
 לע רמול רשפא דוע המ - כ00או
 ?סמאיליו תרבח לש הזה קחשמה
 תיבמ שדח קחשמ - 1 א
 רומשל הפידעמ וז הרבח םג .ןי'גריו
 .ךומנ ליפורפ לע
 - אגצאפ 0 ך2אצ 06
 םייט תרבח לש יקוהה קחשמ תבסה
 ,בוש .64 ארטלואל .יס.יפהמ ,רנרו
 ןיתמהל קר םילימ ףיסוהל המ ןיא
 .תונלבסב קחשמל
 6 אג: 5 ל
 ,סטרא סאקול לש שדח קחשמ -
 | םיבכוכה תמחלמ תא ךישממ ןבומכש
 הכמ הירפמיאה" טרסל ליבקמ אוהו
 תוידעלב השכר ודנטנינ ,בגא ."תינש
 לע ותוא וארית אל ןכלו הזה קחשמל
 ירחא קחשמ ףוסמ ףא
 סונאא 5
 ב היהי יאדו ,פייקסדניימ
 א !גאו וא אפה אש
 מב ונצצה ,וישכע דע
 ציל ודנטנינמ ןויכיז
 נש ,םיקחשמה
 ..אבה שדוחב

 תיבמ ,הזה לסרודכה קחשמ - 01
 דוע אל הז .םיליגר םתאש המ לכמ רחא ןונגס
 .םהיפתושו 8

 | ולביקוש תורבח ,רמולכ .'ג דצמ תורבח לש םיקחש

 < | תא ונרכזה אל ןיידע .64-ארטלואל םיקחשמ ר -
 - .ילבכ רבדנ םהילע לבא .רישכמל תננכתמ המצע ודי



 קס6110אד7ג5 :קחשמה םש
 ביירדהגמ :רישכמה
 יפא :קחיש

 רבד םושו תומילא ,םד וב ןיא יכ
 טלחהב והז ,ינש דצמ .דחוימב עזעזמ

- 

 דחוימב ותוא ובהאי םכירוהש .חינהל 06 | |

 .לק קחשמ אל

 ד0%-ש הדבועה רואל רקיעב .רוחיאב תצק עיגמ הזה קחשמה
 טרסל ליבקמב טעמכ אצי 10₪צ

 הרענה ,סטנוהקופ לש בלל עגונה הרופוס |
 יאדו ,יטירב לייחב תבהאתמש תינאידניאה |

 רבוש היה סטנוהקופ .םכמ דחא לכל רכומ

 "רופיס לש עוצעצ" ינפל ינסיד לש תופוקה

 .תויראה ךלמו ןידאלא ירחאו |
 סטנוהקופ וב טרסה תלילע ירחא בקוע קחשמה

 ,םיצר םיינשה ,דחיב ,ביבח ןוקאר .וקימב הוולמ
 דחא לכל .דועו םילחוז ,םיחוש ,םיספטמ ,םיצפוק

 86% - הקיפרג
 לבח .טרסה ומכ הארנ טלחהב
 .תונטק תצק תויומדהש ,קר

 87% - לילצ
 .שטיק :תחא הלימה

 84% - קחשמ תמר
 לבא ,ידמל טושפ קחשמה
 אוהש הממ השק רתוי הברה
 !ןושאר טבמב הארנ

 86% - םייח ךרוא
 םיבלש ,תושק תודיח תוכזב
 קחשמה ,תומישמ יובירו םילודג
 ,החפשמה ינב לכל םיאתי
 .םירגובמל דעו םיריעצהמ

 85% - ללוכ ןויצ
 הז .החפשמה לכל בוט האנה

 ?אל ,ינסיד

 םימיאתמש ,םידחוימ םירושיכ שי םיינשהמ
 רבעמה ,ןכל .קחשמב םימייוסמ דואמ םיעטקל
 .טושפו לק תויומדה יתש ןיב
 תבייח סטנוהקופ ,קחשמה לש ןושארה בלשב

 לכות איה זא קר .לגנו'גה תויח עשתל רוזעל

 סהש ,היכרצל םינושה םהירושיכ תא לצנל

 .תימס ןו'ג ,הבוהא ייח תא ליצהל ןבומכ

 ריבס .הבר תונעוצקמב ,בטיה יושע קחשמה
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 ידחא ריחמב םיינש

 99 שוש חיש 229 :תונחב ריחמ

 !חייש 179 :זבלב םייונמל

 ור" דודויע דנו
 ₪ 2 ב :האיצמ ריחמב .םיקחשמ /
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 ,תרבוע םיקחשמה תקפה לש הריזה
| 

 ו רוו 2 ,י |

 תוריוצמה תויומדה לש ןמוקמ תא .דווילוה לש םייתרקויה םינפלואה לא ,םיתנכתמהו

 .םימסרופמ היזיולטו עונלוק ינקחש וישכע םיספות תודומחהו

 ןמנזור קראמ :תאמ

 תויוכז קר אל
 תא שוכרל וגהנ םיקחשמה

 םינרציה .עונלוקה יטרס

 תא ,טרסה תליהת
 םהיתומש תא ןבומכו

 תוינרצי ,םעפ

 לש תויוכזה

 תא ולצינ

 הלילעה
 םימסרופמ םינקחש לש

 הנולטס רטסבליס ומכ
 ידכ ,רגנצרווש דלונרא וא
 .קחשמה תוריכמ תא | םדקל

 ,קחשמה רמולכ ,יפוסה - %- רצומה
 ,טרסה תלילע לע טעמ \ , ססבתה

 ,היצמינאבו הקיסומ ' תצקב
 .טרסה ירוביג תא הריכזהש
 תושרהו תויוכז תשיכר /י לש תולעה
 התלע ,טרסה לש םשב קחשמ רוציל
 ,לבא .םירלוד יפלא תורשע םיקיפמל
 ךותב םוכסה תא םימלגמ רשאכ

 תודיחי יפלא =
/ 

 תואמ וא ₪

 תורשע

 היצמינאה ירייצ לש םנחלושמ .רתויו רתוי

, 
 כ לש הצובק לכ אל "**

 יופצ קושה ,ןכל .לודג הכ רומיה המצע תו ל ל דלדתהל הל תלגוסמ הלודג
 ה םינ ווי

 : ְי
 ב בצמל םידע היהנ אל תובורקה . האמכב ףצומ קושחה .שדוח לכ

 תא רקייתש ,האצוהב רבודמ אל ,קחשמ לש םיקתוע יפלא

 האוושהב אל רקיעב .יתועמשמ ןפואב ,םינכרצה ,ונל קחשמה

 .טרס לע ססובמ וניאש ,ירוקמ קחשמל

 םירלוד יפלא תורשע המכ לש העקשהב רבודמ היהש תורמל
 לש גונעתה תא ןמצעל תושרהל ולכי תולודג תורבח קר ,דבלב
 לע הדמע ,קחשמ חותיפ לש תללוכה העקשהה .תויוכז תשיכר
 לכל ועקשוה ,רתוי יתרקוי קחשמב .םירלוד יפלא תורשע המכ
 לש םרכש תא תללוכ וז העקשה .רלוד ףלא םייתאמ-האמ ,רתויה

 .םיתנכתמ לש הנטק הצובקו םיאקיסומה ,היצמינאה ירייצ
 לבא .היזיולטהו בשחמה יקחשמ לש דיתעב ונימאה תובר תורבח
 ויהש ,תונטק תורבח וחתפתה ,תולודג תורבח ןתוא לש ןדיצל

 םיתנכתמ ,ה'רבח . המכ לש הצובק םצעב
 הנש ועיקשה \" | \ ,דואמ וצמאתהש ,םירייצו
 .ירוקמ קחשמ 4 וחתיפו םהייחמ םייתנש
 ולכי הלאה ה'רבחה
 יכ ,וזכ העקשה
 תורשע המכב

 םמצעל תושרהל

 קר רבודמ היה תמאב

 .םירלוד יפלא

 תוהזה רבשמ
 בשחמה יקחשמ תייישעת ,הנורחאל

 ,ונא .יניצר תוהז רבשמ תרבוע
 קר םיקפתסמ אל רבכ ,םיקירפה
 המכו םיעבצ 256 לש היצמינאב

 קחשמ תוארל םיצור ונא .םיילוק םיטקפא
 ינקחש םע םלוצ ולוכ לכש ,ואדיו תוכיאב
 .המודכו םילולעפ ישנא ,תורואפת ,עונלוק
 העקשהב רבודמ אל רבכ וישכעש ,היעבה
 אלא .םירלוד יפלא תורשע המכ לש
 קירפ יארוק .םינוילימ לש העקשהב

 :הפ-לעב ןובשחה תא םיעדוי רבכ םיקיתוה
 תורשע לש רכש םמצעל םישרודש ,םינקחש

 ו ו םיאמב םג םהומכו ,םירלוד יפלא
 | .האלה

 םיקחשמה תורבח לש םינו . םינוילימה תועקשהל -
 תישאר .םיקחשמה קוש לע השק העלו

 הרבח קר .קחשמ קיפהל םילגוסמ ה'רבח =

 וש

2% 

 \ ידמ ,םוקמב !םישדח םיקחש
= 

 יבש



 ללגב הלא םיקחשמ .םיקחשמ לש רתוי םצמוצמ רפסמ האונ
 .םייתוכיא דואמ תויהל וכרטצי ,תורחתה
 ,וישכע רבכ .הובגה ריחמה היהי ,דדומתהל ךרטצנ ומיע ,ינשה רבדה
 הז .ח"ש 3007ו 200 םג םילועש םיקחשמ הלגמ ,תויונחל סנכנש ימ

 לכ תא אלא ,םירוטילקתה תא ןממל דעונ וניא הזה ףסכה .ףסכ הברה
 -םיינש ישוקב איה רוטילקתה לופכיש תולע .םהינפלש ה
 תולע ,םירוטילקת הרשע םע קחשמב .רוטילקת לכל םילקש השולט
 200 דוע הלועש המ .ח"ש םישולש-םירשע קר איה ולש לופכישה
 .וכותב המולגש תיתרקויה הקפהה קר יהוז ,ח + ו

 דבלב רלוד ןוילימ 2 שח
 הנורחאל אציש ,א1/\א[א|[ז!או 56180.5 קחשמה תא אמל

 דחא עגרל ץיצנ .אל וא בוט קחשמה המכ דע קודבנ אל .-

 :םימסרופמ םיבכוכ ינש ללוכ קחשמה .ולש םיעלקה ירוחאמ =
 "ןיב עסמ" תרדיסמ בוכ'צ רותב םיברל עודיה ,גינק --

 ןיאו בשחמ יקחשמב עגנ אל םייחבש ,ומצע לע דיעמש) "סיב

 תרכומה ,'תיילב ןימסיו (לעופ ללכב הזה רבדה ךיא |

 ."ץרפמה רמשמ" ,תיוושכע רתוי | =

 .סקיפרג ןוקיליס לש בחשמה תדמע אוה טרסב ישי 7

 .תועובש 4 ךשמב ומלוצש ,ואדיוה יעטק תא דביע מ
 אלא ,תחא םעפ תמלוצמ הניצס לכ וב ,ליגר עונלוק טרס ו

 .םימעפ רפסמ תמלוצמ הניצס לכ ןאכ ,םינוש םיסופסיפ .

 אל ונא .יביספ ןפואב םיפוצו םיבשוי ונא עונלוק טרס

 ונל שי ,תאז תמועל ,קחשמב .הלילעה ךשמה לע עיפשהל = = -

 ףוסמ רתוי ול שיש קחשמ ,אמגודל .תוחתפתהה 6/-"

 ללגב אל ,הנוש הרוצב השענ הניצסה לש םוליצ לכ .דחא ו

 קחשמב םדקתהל טילחנ ונאש תורשפאה ללגב אלא ו

 םיקיפמה ,אל וא ונימאתו .רלוד ןוילימ ינש ועקשוה ךכ .הנו* =

 ויה םה ,תולקב ,תרחא .תורתוימ תואצוהב ךוסחל מאל
 .רלוד ןוילימ הרשע לש העקשייי

- 

 ל םילוכ םורי

 וש) \ |

 "רלוד ןוילימ 40 עיקשהל יתלוכי"
 טיהלה ירוחאמש קזחה שיאה ,יל סניו ונל רמאש המ קוידב הז .ןכ

 ומשב םג עודיה ,"2 םידרומה תפקתמ" סטרא סאקול לש ןרותה

 ,רלוד ןוילימ 40 לש ביצקת םעש ,ןעוט יל .אתפמ]. \85\ 1 1]
 ואדיו תויוכיאב ,ידמימ-תלת קחשמ רוציל היעב ללכב ןיא
 דואמ המרב ואדיו םיללוכ ןיידע ,םויכ םיקחשמה .תואלפומ

 2.5 קר םהב שי .םימלוצמ ירמגל םיארנ םהש וליפא ,תמצמוצמ

 טרסב שיש הממ תיפלא קרו היזיולטה תמועל ואדיו זוחא

 45-כ םיכשמנש ,םירצרצק ואדיו יעטק 175-ב רבודמ .עונלוק

 םייפרגה םיבשחמה לש הקזחה היגולונכטה תוכזב .דבלב תוקד

 .אלמ ואדיו לש טקפא רוציל םיחילצמ םיתנכתמה .םישדחה

 | שי םויכ ,קחשמה יקיפמ תנעטל

 ר .םיקחשמה קושב יוגש ןויגיה

 , אלו ואדיו יטרס םינוק םישנא

 אלש ,םיחכוש םה .םיקחשמ

 םירוטילקת המכ לע בושח

 תועש המכ אלא ,עיגמ קחשמה

 קחשמה םא .קפסמ אוה קחשמ

 םירוטילקת תורשע לע ץעיגמ

 האנה לש םייתעש קפסמו

 תכלל טושפ ףידע רבכ ,תיעונלוק

 לש ותרטמ .ואדיוה תירפסל

 50-40 תוחפל קפסל קחשמה

 .וטנ ףיכ לש תועש
 ואדיוה יעטקש ,ןימאמ יל סניו

 ךותל םיקירפה תא ךושמל םירואמ

 טרסל רשקה תא רוציל ,קחשמה

 היזיולטה תרדיס וא עונלוקה

 ףילחת תויהל אל לבא ,תירוקמה

 .ומצע קחשמל
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 ,יו?ש םידיקפתה יקחשמ תוכזב העודיה .28₪/\50 תרבח

 ,ןלהלו .ןשייטסיילפ ינוסה רבע לא הדח תינפת התשע ,ודנטנינ

 .טיבה-32 תרודהמב =|א/| = ד 45+ לש תונושאר תונומת

 ינולא רפוע :תאמע

 הקיטילופופ
 תרבחב דחא ףא החמיש אל יאדו וזה העידיה

 לש יתרקויה קחשמה ,יפוס הז ןכ :ונדטנינ

 ןשייטסיילפ ינוסל הסריגב אצי ,ודנטנינ-רפוסה

 הלחתהב חווד םגש יפכו ,ונימאה םלוכש יפכ ,64-ארטלואל אלו

 900014 86 תרבח - קחשמה תינרצי ידי-לע

 לכ ,הכ דע .תובר םינש הזמ ודנטנינ םע ההוזמ כ

 קחשמה יפוסמל ידעלב ןפואב וחתופ 501/88 לש היקחשמ

 ,םיקודה הכ ויה תורבחה יתש ןיב םיסחיה .ודנטנינ לש םינושה

 םא .ודנטנינ לש תב-תרבחב רבודמ םצעבש ,היה המדנ םימעפלש

 8007851 ומכ םיאלפנ םיקחשמ המכב ורכזת יאדו .הרוחא וציצת

 -רפוסל קר ואציש ,6זאסאס דא[6068 וא 0 אגא

 לכ לש תפצקהו ןבדבודה ,המישרה שארב ,ןבומכו .ודנטנינ

 .ז1א 1 < אד \פו תרדיס :םלועב םידיקפתה יקחשמ

 םייק ילואש ,ערקה רשפ לע תוהתל םיסנמ רבכ םיבר םישרפ

 יתש םא ,עגרכ ,תעדל השק .1)(5//\ 8₪-ל ודנטנינ ןיב ,אל ילואו

 לודג קזנב רבודמ ,הרקמ לכב ץדחיב דובעל וכישמי תורבחה

 .ינוסל רידא גשיהלו ודנטנינל דואמ

 רידא קחשמ
 לא רובענ ,היהי ילואש המו היהש המ לע םירובריבה ךותמו
 ,ינשדח קחשמב רבודמש ,החיטבמ 501!.\ אא .שדחה קחשמה
 המצועה לכ תא לצניו םירוטילקת ינש יבג-לע ערתשמה

 .ןשייטסיילפה ידבעמ לש תיפרגה
 םיאיבמ ונא ןקלח תאש ,תונושארה תונומתב רבכ

 לע םירעטצמ) וישכע םכל ₪ ןריאקפ "
 הבתכה לבא ,ןבל-רוחשה 8 חש"

 עגרַב שממ העיגה %
 תקיפרגב רבודמש ,(ןורחאה

 לכ םדוק סחייתמ הז .םינוגילופ
 ירתא לכ .םיעקרהמ קלחל םג לבא תויומדל
 םיקירפל ורשפאיו םיידמימ-תלת םה קחשמה =

 תודוקנמ וליאכ ךסמב ןנובתהל םכיניבש |
 רויסה יעטקב לעופ הז .תונוש טבמ תויווזו
 .דחאכ קחשמה לש תוברקה יעטקבו
 עגרב םכתא ןכדענ ןהב ,תושדחל וכח ,וישכע

 .והשמ עדנש
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 גגוח ןרוטאסהו םידיקפתה יקחשמ תא וליג הַגַסַב יש
 תודעומ וינפ ןאל הארמש ,ידמל ןנגוסמ קחשמ םע

 םיקיפמה :היעב שי םישדח םיקחשמפ
 תנכנ םיבלהתמ ,דואמ םילדתשמ םיתנכתמהו

 - ו . ₪ . .

 לש ולרוג םג הארנכ הז .תויועט םישוש
 .. . 
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 ןושאר קחשמ והז

 דומלל המ דוע שי הגסב ה'רבחלו וגוסמ
 דיתעב רפשלו

 וב. /
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 ,ןוגרא ךיסנה לע תרפסמ קחשמה תלילו
 .ןייב .עשורמה

 הדשב םימחלנ

 חילצמ אל ןייב רשאכ

 ג + +" ישא .- . ₪ + 2 , . + .

 "לז | , 4 למ ו
 . 64 . 1 1 יי 0.
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 . " 4 . ו
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 רביאה יררזר ד דוווזווא
 - . ן|ו . וש ו 0 4 ₪ ש

 זריוותיר לכווו זרר נט רוני

 - 4% ' / + אבצ |
| 

| 
 ד דר רר ץר -ר וואו

 . . -- - שא

 .עשרה ןייב דגנ דחאתהלו

 קחשמ" דועל ךפוה קחשמה ,ןאכמ

 רחא דעצ םדקתהל רשפא וב "םידיקפת

 ןיב ףילחהל ,םיפושיכ ליעפהל ,דעצ

 .תונושה תויומדה

 דבכ ,יטיא אוהש ,קחשמה לש היעבה

 וניא עקרה רופיס וליפא ידמל םמעשמו

 77 רש שיא א

4 .₪ ₪ \ . 

 א 2% .

 . /1 4 5% ₪ % ו 7 . 4 . ו ה 4"

 6 רי
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 ףושיכב שמתשמ אוה ,ןוגרא לע . רובג
 םימחולה ללוכ ,.םילייחה לכ תא ו

 ךבתסמ ףושיכב והשמש ,אלא .ומצע ?*
 ץלחהל םיחילצמ םילייחה לכש ,האצותהי

 דואמ הקיפרג ןאכ שי .ינש דצמ

 תחא לכ לש הפי חופיט םע ,הפי

 והזש ,םכלש המחנה ,רוציקבו .תויומדהמ

 לש םיקיפמה ,דיתעב .וגוסמ ןושאר קחשמ

 םיקחשמל וגאדי חטבלו םיחקל וקיפי הגס

 םהש ,םיעדוי ונחנא .םינבומה לכב ,םיבוט

 .ךכל םילגוסמ טלחהב

 .םיהדמ

 וו ---<< -

 ווצ9זאאוג :קחשמה םש
 ןרוטאס :רישכמה
 | יו

 89% - הקיפרג
> 
 המישרמ היצמינא םע ,דמימ
 ו
 ו ו יל ג גש]
 !ביואב ןיחבהל השק שממש

 75% - לילצ |
 דרפנ יתלב קלח אוה בוט לילצ
 אוה .בוט םידיקפת קחשממ
 אצמתהל רזוע ,הריוואל סינכמ
 יי ג וגג >|
 קר שי ,ןאכ .םיברקתמ םיביוא
 ךירצש הממ תוטעומ תואמגוד
 !קחשמב תויהל היה

 80% - קחשמ תמר
 ,ידמל הטושפ תויומדב הטילשה

 . תא םכמ םיבול ףיכזת לבא

 יקחשמ לש תודחוימה תועונתה

 םלש טירפת רוכזל ךירצ :תוכמה

 תא םיעצבמש ינפל תוציחל לש

 !טושפ יכה ףושיכה

 79% - םייח ךרוא
 קתול לגוסמ בוט םידיקפת קחשמ

 תועש 50-40 ומכ והשמל קירפ לכ

 םא קפס ,ונרעצל .וטנ קחשמ

 ילב הזה קחשמה 1

 .קחשמה תידי לע םדרהל

 83% - ללוכ ןויצ
 םידיקפת קחשמ שי .יפְוו

 ולשיב אלש ,קר לבח .ןווטאסל

 | הגס לש תודבעמב 1

 "יוכיא רתוי והשמ קושל ואיצוהו

 שיח חגג גיזה
 '9בו חינהל

 .רתוי בוט היהי ,תוחטבה

 טנרטניאב תבותכ ||
 וו

 ו יי, יו ילין +

=- 0 , 



 הקירמא

 ןויליגה לש תושדחב קר

 לע ונחוויד םדוקה

 "וינ לש תווצה תייכז

 רבכו תורחתב ךדנליְז

 ,הנכות ונאצמ וישכע

 תורחתב תקסועש

 רתויב תיתרקויה טישה

 ,בוט .תוטכאיה יבבוחל

 תנכותב תמאב אלא ,קחשמב רבודמ אל זא

 לש הירוטסיהה תא תרקוסש ,הידמיטלומ

 ארקנ ץורימהש תורמל .תורחתה תונש 4 | |

 םלועה-תופילאב רבודמ ,"הקירמא עיבג" = =

 ינוילימ םיעקשומ וב ץורימ והז .תוטכאיל

 םיתווצ שוביגו תוטכאיה חותיפב םירלוד

 .םינמוימ

 ודבועש ,םיפי ואדיו יעטק תללוכ הנכותה

 יעטק םהבו ,סקיפרג ןוקיליס יבשחמ לע
 ,ץורימה תוקיטקט לע רבסה ,ןויכרא

 .דועו תוטכאיה הנבמ לע םירבסה
 רוטילקתהו ,דבלב םירישעל טרופס והז

 טישה יבבוחל ץלמומ .בטיה תאז שיחממ
 ומוקיש יאדכ ,םירחאה .שביהו יטרואיתה

 .םי-יפוצל וכפהיו אסיכהמ

 םכל רשפאל ונטלחה ,טנרטניאל ש

 | שי תשרב .םימסרופמ םיאטרופס ל

 | רקבנ ונא .םיאטרופס ירתא תורו
 דקומ הז ןויליגו רחאמ

 מקה תא המצע לע החקל זורפורקימ - פ 0

 . ל טדקמ רו - ו הוז סאאוטו\ סא

 .ליה ןומייד םסרופמה

 זק: ןסא .תווטזס 050.00 תו 630 ]|

 ,ונל וחלסתו ,הארנ ולש רתאהש ,דואמ בושח םיצורימ גהנ -
 אזסתז אא

 ומכ וליפא הארנ הז ,ליה ןומייד לצא רוקיבה ירחא .דחוימב
 םמעשמ ןואיזומ ומכ

 .בוש החילס !תורבק-תיבב אכדמ רוקיב

 הוק: וארארא .0 11 .80 א / מקץ 3 01/3 010 1/0

 ןרלקמ תצובק .תוצובק שי תוינוכמ יצורימב םגו - אאא אד תא דסאן

 םיגהנה םיצורימה לע עדימ הברה ואצמת ןאכ .1 הלומרופ יצורימב תובושחהמ איה

 :תוינוכמהו
 ה11ק:/ /וארארש .תר01816מ .60 .ט א /תר61376ה

 צא 5 7
 - \/ זז קש

 לש בהזה לענ
 יטירבה לגרודכה

 ל

 רתאה והז ,ןכ !בוטה
/ 

 ןויאר לש וידהואל
/ 1 [ 

 רתא טאל והז .סגיג
4% 

 קרב וב ןיא ,אלפומ

 תונומת המכמ ץוחו

 - דימ שולגל ולכות

 " | ויראמור לש רתאל
 . 2 / 1 !יאליזרבה

 +( | תווס://
 . %- < א שעועט .ונ81.ז1א /6הת-

 , הש טו ששא ]1 |

 והשמ ואצמת דוע ןייאר לש רתאב םא .בזכאל - ו 8 9
 ךרואל בל-ומיש ,ינש דצמ ...םתס ...ןב ה . | ל-רוחשב וליפא ןקלח ןאכ , |

 הוז: תו גז 6וסע .662/ קוט כ כז טז 800-1002 כז 7 ג 68 /1 / /

' | 08 
 רבעשל רבחה ,הלפ םג .ולוכ םלועה לשו ליזרב ₪

 דורע אוהש קר לבח ,ןיינעמ עדימ הברה ואצמת ו

 ש לגרודכה ינקחש ילודגמ - ₪
 ש רתאב .תשרב אצמנ ,השוש לש
 'הידפולקיצנאב םימשמ ךרע ומכ

 תק: ועשו .01060.00ה/ והר 112 ןכט]ט תזה ד 5 או
 ולומ 5 2 וומה םיאסינטה א "

 שה רתאה .סינטה 7 0 םירפסמ ידמ רתויב ץצופמ ,ונמעטל
 ו .

 " , 3 חי ר =

 7, בל - הקיטסיטטס הז םכלש ל ו
 |. 1 ב. 7 1 ; 7 ם זה5. חו : , 2 ץנז2 א 2

 אא .81-00 וג קט קוט סופה רפסמ תיאסינטה - 1 9

 ש רתאה .תשרב איה םג ,םלועב אלופופ דואמל בשחנ טנרטניא
 | יר

 'ה תועשמ תחא לכב םירקבמ יפלאב 0 ינט בבוח לכל דואמ ץלמומ רתא

 11 דחה. | - 5 ה" ל" 9 י.ש . 9 \ ₪ ומ

 60161 טס וטו .
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 היזיולט יקחשמו יבש,
 תורפס * 'הנכות

 וישי קווישו איב'

 , אגא ןא דפ 0 169 5א|אא
 הנכות סאפ 169 800 ףאוזצ

 2 לש תרבטצמ הינק לכ לע ד ד 169 | א-אואא 109
 !םניח רוטילקת ,םיקחשמ 9 דזוושאכמא דו 169 | ץואדטה 018 וו 19
 ו 89 סוואאצ 20 169 ד ודק 0 9
 אמה ן.ןצס "0 79 - סטו וכל( 1% 6001.וכשא אא[ 2

 6 ווא או 5 תק 0 169 - דוצטאשפא פדא ןאמ ןו 19 7-8 99 -- אופסמ 6 וצו דסא 169 | זיה 9006 /
 קו אד או 00 199  מפסםאד 169 כא א 8 -
 0 4 9 /\ | 99 | סי מק 109 כא 8 .
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 וואסאסאו א 39 אאא וא 169 כא 0
 כא: וו 99 או ומא דאוו 0 צ 169 ₪ אסא זוסא /
 0 189 81 ₪ו.אוכת \1 1 169 סה 5וא כא 8 /
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 טז וסא כג 149 -10%881א כ5א וו 169 אמה וצמ 6 9
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 0 0 0 7 מ " דפאאפא 169 | אסא אז. אסאומאד וו 79
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 קל ןתינ כ םיעיפומ םניאש םיקחשמ יק תווורה דרורה יופרח ו ושר חוטיפומה םיקחו



 א \/2צ וו \\ :קחשמה םש
 ןשייטסיילפ :רישכמה
 יקימ :קחיש

 90% - הקיפרג
 הקיפרג לש ןיינעמ בוליש

 םע תידמימזתלת תיניגילופ

 .םיפי ואדיו ימוליצ

 88% - לילצ
 לכ םע הדמחנ הקיסומ
 .םייופצ יכה םיטקפאה

 92% - קחשמ תמו
 יד תשרודש ,הבוט הטילש
 בוו .תידיה לע תונמוימ הברה
 .יופצהמ םישק רתוי תובוקה

 86% - םייח ךרוא
 יקחשמ לש תוושפא .תובוק 5
 לש תועש קפסמ טלחהב ,תוגוז
 .ןונגסה יבבוח לכל האנה

 87% - ללוכ ןויצ
 \ו( וזה יקחשממ דחא
 ץלמומ טלחהב .קושב םיבוטה
 לש הזה גוסה תא שפחמש ימל
 .ןשקא
 :טנוטניא

 ון: /\צ \\רו .פטמצ שטו

 בג וישכע עיגמו ךשמנ טושפ ₪6 2 ₪₪!0₪-ה ןועגיש

 .ומצע קחשמה ךיא קודבל ךירצ קר וישכע .ןשייטסיילפל

 ידי לע ףקתומ ץראה"רודכ ,2086 הנשה
 ליצהל לוכיש דיחיה םדאה .םירזייח תצובק
 ידמל קפקופמ יסור סופיט אוה תושונאה תא

 דיחיה םדאה אוה ןויא .ףרוטמה ןאביא
 .םידמימ לודג יברק-ובור לע טולשל לגוסמש
 לש הבוגל אשנתמו ןוט 50 ךרעב לקושש
 .םירטמ הרשעמ רתוי
 .םישיתמ תוברק השימחמ בכרומ קחשמה
 ןורשיכ לכו ,םכלש תונריעה לכ תא ושרדיש
 אל ינא .ןשייטסיילפה לש תידיב הטילשה
 םות דע לצונ אלש דחא רותפכ שיש בשוח
 תצק םיבלשה לש ישוקה תומו ,ינש דצמ
 םא ,הרקמ לכב .םיבלשל םאתהב תונתשמ
 יאדכ ,תלזוא םכלש היגרנאהש ,וארת
 םינטקה םיביואה תא לסחל וליחתתש
 .היגרנא גופסל ולכות םהמ ,םישלחהו
 בלשה ףוס תארקל םכל קיפסתש
 .םילודג רתויה םיביואה

 דגנ

1 
 ו

 יקחשמש ,םינימאמ ינוסב |

 דואמ םיבושח תוכמ

 וישכמה תמצוע חותפל

 דיחיה רבסהה והז .םהלש

 תומכ תא קמנל ןתינ וב

 םיבוטה תורכמה יקחשמ

 וושייטסיילפה הכוז םהל

 לטומ אל אוה 0
 בוחרה םחול אל םג אוה ,טאבמוק
 טלחהב אוה לבא ,ןקט וא ןד-ןיש"וט

 תועש םכל קפסיש ,בוט תוכמ קחשמ |

 וכו\רוו+

 0 ווצמל .תיתוכיא האנה לש

 למל 7 רשפא קחשמה תלילעב

 - - יסהל םכילע :תוברקל ינויגה

 :תילכלב וב ינשו םימחול הנומש לע
 6 האושמ םלועה תא ליצהל

 ו ןתיא ביוא בצי ,םכלומ .תיאבצ

 | .םיטובור-םיטאריפ
 יחנגה תויסיסב תועונת 3 שי םחול לכל

 ה א->-**



 240 טוווס%ת :קחשמה םטש

 ןשייטסיילפ :רישכמה
 יקימ :קחיוט

 ,ולאה שולשה ךותמ .ףורגאו הטור
4 * 

 וט) "רג

 ןתינ .דבלב םירותפכ השולש תרזטר
 י ; ב

 .תודחוימ תועונת דואמ הברה חת
 תניינעמ םוליצ תיוז ,תוכמ דבלח

 תונשרפ ירבד עומשל | תורשפאהו

 עקרב קחשמ היה הזש וליאכ)
 תועתפה הברה ןאכ שי  ,(יביטרופס
 דיתעב ואלמי הארנה לככש ,תוידוס
 .ונלש םיפיטה ףסומב םידומע המנ

 85% - הקיפוג
 /זאדו!ג לש ידמימ-תלתה ןונגסב
 םיפלחתמ םיעקו םע ,6%
 .םיפי דואמו םיננגוסמ דואמ
 העקשוה ,תוישונא-אלה תויומדב
 .ןוימיד םע בוציעו הבשחמ הברה
 היצמינא עטק ולבקת ברקה ףוסב
 .ביבח

 80% - לילצ
 ןאכ שי ,םיטקפאו הקיסומ דבלמ
 ןוויג תצק םינתונש ,תונשרפ =
 םיעיגמש תולוקה תודיחא:
 .ןזואל

 ! םירותפכ המל דוע שי תידילש החכש ,קחשמה תינרצי 111% וו \ אאא תובחש ,לבח .וגתא וליפאו םיפוריצ הברה ,תקיודמו הבוט הטילש 830% - קחשמ תמר

 .תלבגומ הרוצ םכתא קתרי אוה ,תועתפה הב : קחשמב בלשל ,ןויסינה (6% 85% - םייח ךרוא

1 
 84% - ללוכ ןויב
 הארנש קחשמ והז ,רבכ 3

 ץלמומ .הזמ .הפלחהל | ; ותוי הבוה א לבא ,םילודגה תומשהמ המ =

 וו
 | דגאהו םירופיסה

 ןילרמ םסוקהו לוגעוו

 ה אוה הזה קחשמה

 רשק ילב) קוריה ריבאכ םג עודיה ,ןיווג
 יריבאמ דחא תויהל הצור ,(סר'גנייר ראואפל
 דגאה ךלמה לש ותוסחב ,לוגעה ןחלושה
 התנגה לע םחלנ רותראש ןמזב ,לבא .רותרא
 םע ךבתסהל חילצמ ןיווג ,הילגנא לש

 .הנגרומ הכלמה ,תעשורמה הפשכמה

 ןהב תואקתפרה תרדיסל
 אצוי ןיווג ,וישכע דימו

 תודגא ךותמ םיבר םירוציב שוגסו אוה

 .רותרא ךלמה לש םייניבה

 2 וסינ קחשמה יקיפמש .אוה ןיינעמה

 - . / .תירוטסיה תמאל הדגאה ןיב רשק

 ש לע תוססובמ םינוקרדה תויומד

 .ולגתהש םירואזוניד

 וו

 ןוימידל תירוטס'הי' תו
 ' ..תפסונ החכו

 וואס 0 ו ו :קחשמה סט
 ק6%"] הידמטלומ .יס.יפ :םינישכמ
 יקימו תימע :וקחיש

 טסווקב רבודמ ,הנותחתה הרושב
 ףסונב ,עיגמ םעפהש ,ףסונ הלועמ
 ינוס לש ןשייטסיילפל םג ,,יס.יפל

 92% - הקיפר)ג
 -וד הקיפרג ןיב םיפי םירבעמ
 ףוגב תידמימ-תלתל תידמימ
 תויומדהש ,ןבומכ .ןושאר
 המיסקמ הווצב תובצועמ
 ךותל םיסינכמ םיעקרהו
 .םייניבה"ימי תריווא

 90% - ליִלַצ

 ,יסופיט ימייניב-ימי קחשמ

 םיטקפאו הקיסומל הכוזש

 וליפא םיתיעל .םימיאתמ

 .ורמצמ

 91% - קחשמ תמר

 ו לע קילקו עבצה

 ל לכ ומכ ןונגסה
 - 

 האקתפרהה חור ,םעה

 .םיקתומ תוברק ךותל

 - םייח 98% - םוו
ק 5 -

בטבו טסוו
 ₪ וע

 יןוכנ
". 6

 

 !םירתא
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 .תוכמה יבהואל הגיגח =

 1995 ראוני

 קחשמ ופשח ייוודימו רייר ,ודנטנינ ,עברו הנש ינפל .זא קוידב

 0 תומלואל אציש ,שדח תוכמ

 ה תואסריגה תחא םצעב היה

 הנייהת אל םאש .ודנטנינ רפוסה לש שרויה והז .ודנטנינ

 .ןפי יבחרב בורקב רכמהל ליחתי ,תועתפה

 וזרדזה ודנטנינב ,קושל אצי א1[ 1.8 זאפדזא(ד | רשאכ

 םע דחי רכמי קחשמה ,תישאר .תובושח תודבוע יתש רדחשל

 יביכרמ קלח קר ללוכ הנוכמה קחשמ .תינש .64-ארטלואה

 ,םיתבל עיגיש ,64-ארטלואה ,רמולכ .םלוכ תא אלו 64-ארטלואה

 הדבוע ,םכריכזהל !ואדיוה תומלואב הנוכמהמ קזח רתוי היהי

 לבא ,הנש ינפל רבכ רכמהל רומא היה 64-ארטלואה :תישילוט

 .ןמזה תנוכמ תא רוצעל וחרט ודנטנינב

 שדוחב קר ,תישאר .הלש תויובייחתהב הדמע אל ודנטנינ

 ,תינש .64-ארטלואה קווישב ליחתת איה ,יאוולה ,רבוטקוא
 64-ארטלואהש הארנכ ,בר הכ ןמז רחאל

 זז ז.םא 1א5ד1א6ד 2 םע עיגי רבכ

 תא שי ,ןבומכו .ןושארה קחשמה םוקמב
 :היבגל הבושת ןיידע ונל ןיאש הדבועה

 הנוכמהמ בוט רתוי 64-ארטלואה םנמואה

 תא ולצינ המכ דעו ?ואדיוה תומלואבש

 11. .םא קחשמה ךרוצל ןביכר

 .אזאאד

7-7 22 

 1996 לירפא
 קחשמ לע זירכהל דואמ האג יוודימ תרבח
 םירישמכה תא תרזפמ רבכ איה .הנוכמה
 !חליחתמ תובר תודבוע .םלועה יבחרב ואדיוה תומלואב
 64-ארטלואה לש וקלח המ :יומס רתונ דחא רבד .רהבתהל
 ןיתמהל וצלאת ,הבושתל םיפצמ םתא םא ?שדחה קחשמב
 .תוחפל םיישדוח שדוח דוע תונלבסב

 ןכש תודבועה
 תורהבתמ

 תנכותל תורושק
 אלו קחשמה
 ונא ןאכ .הרמוחל

 רשבל םילוכי
 םכרעצלש ,םכל

 וצלאת ברה

 השולשמ דרפהל
 ,רדניס :םימחול

 .קוהמוטו רוטפיר

 . ו 0 4

 זז םק אד אשד 2

 ןאכ םג ,ןושארה קחשמה ומכ .ואדיוה |[

 שדח שדח שדחה =

0 - 

- /. 1 

. ]> 

. 1 / 

 תומלוא לא עיגהל דמוע

 64-ארטלואה תמצוע לש לוצינ שי

 .ודנטנינ לש

 וב:
 רו"

 םמוקמ תא

 וישכע םישפות

 םימחול השולש

 ,קסאָט :םישדח

 .היאמו וו-םיק
 שי םחול לכל
 ,ולשמ עקר
 ורופיסל רושקה
 דוגינב .ישיאה
 ,םדוקה קחשמל
 ליעפ עקרה םג
 ,םירבד וב שיו
 וא םיקרוז ,םיצפוק םתא ןאל בל ומיש זא .הריבשל םינתינש

 !רוואב ביריה תא קורזל רשפא - ןכ .ביריה םחולה תא םיפדוה

 איה .הריהמו תיארפ רעי תדלי איה ,השדחה תמחולה - היאמ

 תא ףסשל ידכ םיניכסב ו | 2-0

 !היבירי | ויד ושונה

 תויונמואב הסונמ תמחול - וו םיק
 ירודכמ .תוקיתעה תויניסה המיחלה
 .קומחל דואמ השק הלש שאה
 ןמוימש ,קצומו ןוסח ארפ - קסאט
 ןיב .ויביריב תוברח תציענב רקיעב
 ,לודייא תא ריכזנ םיקיתוה םימחולה
 לש ומוקמ תא .םישארה ינש לעב סובה
 םשב קנע לוגרג וישכע ספות לודייא
 ביבס ףפועתהל לגוסמ סוגרג .סוגרג
 | אוה רשאכ .הכמ לכמ קומחלו ךסמה

 | אוה ולש קזחה קשנה .היגרנא דוע רבוצ קר אוה ,הכמ גפוס
 | | .ינלטק שא קונרז
 האורל ךופהל לגוסמ רוגלופ .םישדח שא ירודכ לביק וגא'ג

 | התלוכי תא הדביא לבא שדח לקמ הלביק דיכרוא .הארנ יתלבו
 = לכ ךופהתש ,השדח רועינ תעונת לביק יי'ג.יט .תירגייטל ךופהל

 ...קיישקלימל בירי
 הקיפרגב ,תועונתב םילק םייוניש שי ,שדח קחשמ לכב ומכ
 דבל םשרתהל טושפ יאדכ יכה ולאמ לבא .קחשמה |
 הנעמ ןתונ ,א11.1.6א 1א8דזא6ד 2 בש ,קפס ץיא ה
 | .תופסותו םייונישל םלועה לכמ םיבר םיקירפ לש תוינפ ו
 | וא ריוואה ראודב ,םיבתכמ חולשל יאדכש ,םכל 4

 | ל פיל רבעמ .םירבד שקבלו תורבחה לכל ינורטקלל
 .''..- .תינויגה הלאשמ לכל תבשק וי
 וא | ו םיינתומ וסנשת | | זא

 .| יקקדזת הזה קחשמב ,םיינריע ויה .תועבצא |
 0 יה הזה ק , םכל שיש יכה יכה םיטקניטסיאה לכל



 )סו < דואט אס\צ

 \) אס \\ \]\\\\;
 אל הרייס ,הילע תרוקיבה תורמל

 קחשמה ,םתנעטל .םיידי המירמ

 .הירוגמזטנפמ רתוי הברה חילצי

 וב םלוצמ קחשמב רבודמ .בוש

 חצרנ סורקמ ינוט ,היפאמה שאר

 ,רנדראג סקמ ,התא .הנואסב

 תא תאצמ ,יטרפ רקוחו יאנותיע

 ,הרטשמה ,וישכע .סורקמ

 רצונ קחשמה .ךירחא םיפדור ,סורקמ לש ישיאה ורמו
 7! ?ש - ה. . וש

 5 ר *%*% ררווררור -5-. הר "₪ ה 4% 5 = אוהו ,תפרצב ,(הרייס לש תב תרבח

 / ש

 זרד רזרויווו דר =

= - > | 

 זחאווכ -53 רווי תותורי -
 - = * = ,* ו 4 - -

 -רווו - %ר + יר רד זו ייור ור
 ש י*| - -

 קחשמה הנורחאל

 וויורזרי וירהר רחריול ה
 ןש ש- ₪ /- "

 .. ו"דודי
 -ררווויור י%% רר יות ינ דוא] .

 קחש :2 ץ ג 4 -- /

 רבכ חט 7
 ותוא םימגרתמ קר םייתניבו ןאפיב אצי

 .דחאכ ןשייטסיילפלו ןרוטאסל

 סו ד 00\\ ? , 2 :
 אוהש ,ידמימ-תלת םיצורימ קחשמ

 קחשמ ..ל יה קחשמ םצעב

 ינפל 8א-ל אציש ןושאר ןושארה

 היה אל - קחשמה !הנשכ

 קחשמה לבא ,דחוימב חלצומ

 !תיטבמ דואמ הארנ שדחה

 ג\)\לו\\ס זס +
 יילָפְל ' הסו

 ור ,
 הכזש ,ןש ייטס יתרו ו

= =" 

 ךשמה תסריגל 12102 = | +
 -בנראה .!1 אוז" 0% וכד

 .םיקילדמ םיבלש ד -

 תצק היהי שדחה יהא השק
 רגתא רתוי תצק

 ינשל ןתינש
 םיקחש )ז] וודה

 | .םישדח
 .רצחב תוכמ םיכלוהש ,םידלי \ נה [: ₪ | לקחשמהמ םימחולה ןבומכ /זפדוג 16116 לע העורפ הידוראפ ,ןושארה =

 תויונחל בורקב ועיגיש

 םה קחשמה ירוביג -
 םה םעפהש קר ,\וא +

 אאוט \\ ס\\\
 דופיקה .קינוס ,ןוכנ םיארוק
 םיסקמהו דומחה ,םימתה

 קחשל םיבהוא םירוהה וליפאש

 יקחשמ תריזל סנכנ ,םימעפל וב
 \/18ךז1ג לש ןונגסב ,תוכמה

 תוחפלש ,תידמימ- תלת ,תינוגילופ הקיפרג םע דק

 יתממהמ תארנ תונושארה תונומתב

| 
 ומ קחשמה

 .לש ומויק לע םיעדויש ,םיארוקה תשקבל
. 

 .-תונטק הנומת יתש םג



 ןמנזור קראמ :תאמ

 1 רפסמ קירפ

 לכ תא רקסל ידכ םידומע הרשעמ רתוי ונשדקה ,1 רפסמ קירפב

 טעמכ ,וישכע .םינש 3.5 ינפל היה הז .6₪% תכורעתב הרקש המ

 התיה אלש תורמלו .הכרענ איהש םיריכזמ ונא ,םימחרו דסח ךותמ

 אל תורבחה בורש תורמלו ,ודנטנינ וא הגס לש תישממ תוחכונ ןאכ

 רפסל המו קפסל המ היה ןיידע ,היקיתוה ,655-ל ,ןאכ גיצהל וחרט

 וגיצה אל םנמוא ,תובר תורבח .בגא .םיקחשמה לש םיקירפל

 ראפ תוטיווס ורכש ,סאגו-סאלב וחכנ לבא ,המצע הכורעתב

 לכל ,ףסונבו .ןמצע לשמ תוכורעת-ינימ וכרע השעמלו ןולמה-יתבב

 ,הדאבנ רבדמ בלב תיקנעה םירומיהה ריעב רוקיב ןנכתמש ימ

 םיקחשמ תוינרצי לש עבק לש תוחכונ שי ריעב ןולמה יתבמ המכב

 םע וקמאנו ,רוסקול ןולמב צזאדג1. 1 .3אס-ה םע .הגס ומכ

 ."רסיקה" ןולמב 6צ 858 51\ד10א-ה

 ינוס רקיעב
 תחא הגיצמ רקיעב הכורעתב הרתונ ,ודנטנינו הגס לש ןרדעהב
 םירידא םיצמאמ העיקשמ וז הרבח .ינוס תרבח התיה וז ,הלודג

 .ףסכ תכסוח אל טלחהב איהו םיקחשמה תיישעת לע טלתשהל
 אל ,ןשייטסיילפה היה אל 6:5 תכורעתב ,ינוס לש לודגה גצומה

 ושרוי אלא ,םיקחשמ וא הגה ,םיקיטסיו'ג ומכ ,ול תופסות ינימ לכ

 תארקל הארנכ ליחתי [כצוכ-ה לש קווישה .ןכצוכ-ה ,רוטילקתה לש
 ינוסב .םייחכונה רוטילקתה יננוכ יריחמ תא רובשי אוהו ץיקה
 לש 'הנומת) .הלחתהב רבכ ריבס דואמ ריחמ ול היהיש ,ורביד

 .(( 811 לש הריקסב ,לוממ דומעב זגצ כ"ה

 לש םישדחה םיקחשמהמ המכ הכורעתב וגצוה ,וכו כ-ה דבלמ
 יסיפה יבשחמ רקיעבו םירחאה םירישכמלו ןשייטסיילפל ינוס
 רודמב רבעב ושגפ םיקיתוה קירפ יארוקש ,תומש המכ ריכזנ םהב
 ."וטוטוא
 תרחבומ תרטוש ,םכתוחא תא שפחל םיאצוי םתא וב 6-01

 יט

 יצבו טקשב ,הכרענ םיישדוחכ ינפל

 ה םלוע לש רתויב הבושחה הכורעתל

 הבשחנ איה םעפ .655 תכורעת ,הענ

 .אל רבכ םויה .םיקחשמ

 רומאש ,ידמימ-תלת תוידי קחשמ והז .ירותסמ ןפואב המלענש

 .שדוחה רבכ תויונחל תאצל

 ללח-תנחתב שחרתמה ,ינדיתע םידיקפת קחשמ - 5=אדושאד

 לש םינושמ םירקמ םגו חצר ירקמ רפסמ ושחרתה הב .הפיגמ תכומ

 .םיתמה תייחת

 תואקתפרה בלשמש ,קחשמ - 6הא0או061 ₪5 0 דש פש/סאס

 .תוברק הברה םע ,םייניבה-ימי חורב ,םידיקפתו

 הפוריא תופילאב קחשל םכילע ןאכ - פסשעםה 59087 50

 יפואהו תונוכתה תא עובקל ולכות הזה קחשמב .לגרודכ תורחבנל

 תואמ לש םינותנב רזעהלו שרגמה לעש םינקחשהמ דחא לכ לש

 .הפוריא לש לגרודכה יבכוכמ

 תותיפ יבלשב אצמנש ,םיצורימ קחשמ ןבומכ והזו - 1 06

 ,םילולסמ םירשע ,הארנה לככ ,ויהי הזה קחשמל .םימדקומ דואמ

 .1 הלומרופ לש ירפ דנארגה תויורחתמ םלוכ

 ישיאה בשחמל אקווד םיקחשמ הברה
 דיתעב ואציו רבעב ואציש םיבר םיקחשמ ,הכורעתב וטלב

 לבא ,95 תונולח תביבס תא םישרוד םהמ םיבר .יס.יפה יבשחמל

 !כ08 תחת ,ןיידע ,ולעפי דואמ םיבר
 .םיקחשמה תיישעתב דואמ רבודמ קחשמ והז - 511 או
 /הלועפ קחשמל תאצל םכילע וב "המודמה םונהיגב" שחרתמ אוה

 .ויחולשו הכיס-שאר דגנ םידיקפת
 רותפל אציי ,ינדיתע ללח-ןיפלוד וב ,רזומ קחשמ - םוטםפדהא
 .תונושמ תומולעת
 סיאבכ ,םתא .תובהלב הלוע וגאקיש ריעה - סטשווא' =וחשוו=א
 לכ ליצהלו ץלחל ,םילוצינ אוצמל ידכ תיבל תיבמ םירבוע ,םירוסמ
 זא 1997 תנש דע קפאתהל וכרטצת ?בוט עמשנ .רשפאש המ

 ..תולונחל אצי קחשמה

 המצעל תשכור ,"הליפאב םיקית" ,היזיולטה תרדיס - 5

 ו
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 םירזייח תצובק - ס0חוסא
 ךופהל תננכתמו ץראה-רודכל תשלמ

 תייושעתל בטיה ץוצק רשבל ונת

 ענכשל םכילע .םהלש םירגרובמהה
 םדאה-ינבש ,םיביבחה םירזייחה תא
 תויחל םהל יאדכשו םימכחו םימדחנ : : ץר \ צר יל זר '

 חרוטש ,ףסונ קחשמ - דואופ |[ 5%

 יור נר ו זר \ -
 |רוונורו

 40 םע ,תודיח הברה .סיטנלטא
 יס יפה לע הדובע לש תעש
 שדחה טיהלה - אגעו אל
 קרש ,זס0צ 3ז08%ו ירחא ינסיד לש

 דלנוד לש ןונגסב תומד לע טול* םכילע קחשמב .ץראל וישכע עיגמ
 בונג ןומטמ שפחל אצויה קא
 צץ 0

 ,רבה לותח ,יסבאב - ₪891 .

 וילצהש

 .תלתו ישילש קחשמב רזוח ,ודנטנינ
 הארנה לככ ,אציש ,ידו
 לש 64-ארטלואלו ןשייטסיילפ
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 הגס לש טיבה 16 יפוסמ לע ז

 הלודג טושפ
 אל דחא ףאש ,קנע תוכורעת ןתואמ איה 6811

 הפיאו הב לויטה תא ליחתהל הפיא קוידב עדוי

 ךרעב איה ,הלדוג תא תצק שיחמהל ידכ .םייסל

 ץיק דימ תרענה "ומלועו םדא" תכורעתמ 5 יפ

 םג) םלועה לכמ םינרצי יפלא הב םיגיצמ .ץראב

 הבושחה םיבשחמה תכורעת איהו (לארשימ 0

 טלחוה ,הלדוג ללגב ,הנשה .הפוריא לש רתויב

 ,תיעוצקמ תחא .םייתשל הכורעתה תא לצפל

 .ינויב ךרעתש ,תיתיב הינשהו וישכע הכרענש

 קזח רתוי רהמ רתוי
 הז .הכורעתה תא בטיה ונייפיא המצועו תוריהמ

 ,דואמ םיבר רוטילקת יננוכ לש הגוצתב ליחתמ

 אל רבכ הז ,םלוא .8-ו 6 תויוריהמב םילעופש

 בלה תמושת תא ךשמ ןכש המ .םשור השוע

 .פצ כזה רוטילקתה לש שרויה היה

 שדחה רודהמ םלעתהל היה רשפא"יא ,ךשמהב

 רתוי ריהמש ,33,600-ה רוד והז .םימדומה לש

 14,400-ה :ץראב םויכ םילבוקמה םימדומהמ

 .רתוי* םישידחה 28,800"הו םיקיתוה

 ,תויוריהמו םיאיש תריבשב םיקסוע םא ,ןבומכו

 ,200 םויטנפה יבשחמ בטיה וגגח ןאכ

 120 םויטנפה יבשחמ תא רוחאמ וריאשהש

 םויטנפה לש םיריחמה ,בגא .166-ו 150

 ,הינמרגב .םיארונ אל שממ לבא םיהובג 0

 הגמ 16 םע ,200 םויטנפ גצוה ,הלוז הניאש

 .ץניא 17 ךסמ ,הגי'ג 2 לש קסיד ,ימינפ ןורכיז

 לכו תונולח ,רבכע ,6 תוריהמב רוטילקת ןנוכ

 ,קרמ 8,500-מ תוחפב תוליגרה תופסותה רתי

 לבא ,לוז אל הז זא ,בוט .רלוד 5,000"כ םהש

 ךסמ קר .ידמל הדבכ הקסיעב רבודמ תאז לכב
 ..רלוד 800-כ הלוע 'ץניא ע

 ןומה ןאכ ויה .תיפוסניא הרמוחה תריקס

 םירטמוליק וכפשנ הניפ לכב .םידיינ םיבשחמ

 לכמ תויתוכיא עבצ תוספדמ ךותמ ריינ לש

 םירבכע ,תויתואירב תודלקמ ןאכ ויה .םיגוסה

 .דועו עגמ ישיגר םיכסמ ,רויצ יטע ,םישיגר

 96 תונולח
 ישנא לש םתכורעת איה 6811 ,ונרמא רבכ

 לע םכל רפסנ אל ,ןכל .הדובעהו םיקסעה

 ,סמ יכרצל ,ןאכ וגצוהש תונכות תורשע
 רוציו חותיפ ,לוהינ ,תרושקת ,הקיפרג

 .הכורעתב וטלש ולא תונכות .דועו םיבשחוממ

 ףתושמהש ,תוידרשמ תונכות ינימ לכ ,דחוימב

 הברה ,בגא .תונולח תביבסב הדובעה איה ןהל

 סיטרכ וא המגדה טקסיד וקפיס תורבח דואמ

 ונממ ,טנרטניאב רתא לש תבותכ םע רוקיב

 .המגדהה-תנכות תא דירוהל ןתינ

 םשרתהל היה רשפא טפוסורקימ לש ןכודב

 םיגאב ןוקיתב רקיעב רבודמ יתעדל 96 תונולחמ

 תופיפצה ללגב .םילק םינוכדיעו םייוניש המכ םע

 תאז .קמועל רצומה תא ןוחבל יתשקתה ,ןכודב

 \ .הנכותה תקשה תארקל ,תדרפנ הבתכב השענ

 אוה ,תובר וילע רבודמש ,ףסונ רצומ

 ,השדח השילג תנכות יהוז .אץ] 0:8 2 0-ה

 .ןוילימקלו פייקסטנל הבושת תתל הדעונש

 םלעתהל השק ,טנרטניא לע םירבדמ רשאכ

 תונויליג .תשרב תונכות לש המוצעה הכימתהמ

 רישי קשממ םיללוכ סוטול ומכ ,םינורטקלא

 ."עדימה-תדרטסוטוא"-ל


